
  ١ شماره هــيّ ـاطالع

از سوي  ٣٠/١٠/١٣٩٨ هرك آزمون استخدامي مورخمدا بررسي جهت شرايط واجد داوطلبان اسامي  باتوجه اعالم                   

  دست داشتن كليه مدارك اشاره شده، با در سازمان سنجش آموزش كشور، ضروري است ذينفعان طبق جدول زمان بندي ذيل

سالن  /همكفطبقه  /پزشكيدانشكده  نيشابوري/ عطار خيابان /خيابان گلگشت /آزاديخيابان  /تبريز : نشاني به ـاشخص
VIP مراجعه نمايند.   

از مراجعه خواهشمند است  لذا. د شخواهد  عالماطالعيه هاي بعدي از طريق همين سايت اكليه مراحل و شرايط طي ضمناً 

  . دخودداري فرماينتلفني تماس حضوري و 

  مهم اتتذكر
مدارك افراد و  هياول ي) جهت بررس صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام / سه برابر ( كي زانياعالم شده به م ستي. ل١

 جهي، نت شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات ارائهمستندات مدارك و  دييو تا يلذا پس از بررسمي باشد . به صورت مشروط 
آموزش  سازمان سنجش يمنتشرشده از سو ي. الزم به ذكر است طبق مفاد آگهدتوسط سازمان سنجش اعالم خواهد ش يينها

مقررات اعالم شده  ضوابط و تياز عدم  رعا يناش تيباشد و مسئول يم يمدارك اعالم يمنوط به بررس يينها جهي، اعالم نتكشور
افراد كان  تياولو ، گرددبرعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز ن يدر آگه

جهت بررسي مدارك با هماهنگي  يمندرج در آگه يمقرر قانون يتهاياولو بيبه ترت انيمتقاض ريسا نيو از ب يتلق كنيلم 
مصاحبه در رشته دعوت به جلسه جهت  يينها ستيالزم به ذكر است ل .سازمان سنجش آموزش كشور دعوت بعمل خواهد آمد 

  .ديخواهد گرد ماعال تيسا نيهم قيمربوطه متعاقباً  از طر يشغل يها
. بديهي است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعيين شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامي تلقي و طبق مقررات ٢

  از ساير افراد به جايگزيني ايشان دعوت بعمل خواهد آمد. 
  

  مدارك مورد نياز:

 با زمينه سفيد و پشت نويسي شده   ٣*٤قطعه عكس  ٢ 

  ) صادره توسط سايت سازمان سنجش آموزش كشور )تصوير كارنامه آزمون 

  (پشت و رو)اصل و كپي كارت ملي 

 اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي 

  در صورت استفاده از سهميه ايثارگري ) (اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه پدر يا همسر 

 اهنماي آزمون اصل و كپي مدرك تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده در دفترچه ر 

 داشتن به مشروط  كتريد داوطلبان رشته هاي شغلي كه در شرايط احراز تحصيلي شغل آنها مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا نكته :
بر مدرك آخرين مقطع ، مدرك مقاطع قبلي  الوهعشده است الزم است  ذكر مرتبط ارشد كارشناسي يا كارشناسي تحصيلي مدرك

 .ه نمايندئمفاد آگهي نيز اراسب مورد برابر خود را ح

 ) يا نامه از يگان خدمتي با قيد تاريخ اتمام  ) پشت و رو برادران / اصل و كپي كارت پايان خدمت نظام و يا معافيت دائم 

 خدمت وظيفه      

  (پشت و رو) ) فوريتهاي پزشكيرشته شغلي  متقاضيان فقط (  ٢كپي گواهي رانندگي باصل و 

  به تاريخ روزو يا معلوليت  ايثارگري ( ويژه داوطلبان ايثارگر )اصل گواهي دال بر 

 اشتغال    ،، معافيت از طرح  اصل و تصوير گواهي تعيين وضعيت طرح نيروي انساني جهت رشته هاي اجباري ( پايان طرح 

 به تاريخ روز ) به طرح و يا انصراف از طرح      

  از كارگزيني واحد محل خدمت ٥٠٢كاركنان قراردادي و فرم اصل و تصوير آخرين قرارداد مربوط به 

 ممهور به مهر (بيمه پرداخت حق سوابق و ممهور به مهر و امضاي شركت و محل خدمتي  اصل و تصوير گواهي اشتغال
 براي نيروهاي شركتي)  سازمان تامين اجتماعي

  
  



 

  بندي اخذ مدارك  جدول زمان

  رديف شغليرشته  روز و تاريخ اخذ مدارك ساعت

  صبح ٨
  الي

 ظهر ١٤
  

 

  الف تا ت  ٢٥/١٠/٩٨چهارشنبه   
  پرستار 

  براساس حروف الفبا
  (نام خانوادگي) 

١ 
  ج تا س   ٢٨/١٠/٩٨شنبه  

  ش تا ق  ٢٩/١٠/٩٨يكشنبه  
  ك تا ي  ٣٠/١٠/٩٨دوشنبه  

  سه شنبه 
 ٠١/١١/٩٨  

  كارشناس اتاق عمل
٢ 

 ماما

  چهار شنبه 
 ٠٢/١١/٩٨ 

 كارشناس هوشبري

٣ 
  پزشك عمومي

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس پذيرش

  شنبه
٠٥/١١/٩٨  

  منشي بخش

٤ 

 كارشناس راديولوژي

 كارشناس مبارزه با بيماريها

 كارشناس بهداشت خانواده

 كارشناس بهداشت حرفه اي

 حسابدار

 يكشنبه

٠٦/١١/٩٨ 

 كارگزين

٥ 

 كارشناس تاسيسات

 كارپرداز

 كارشناس رايانه

 مددكار

 كارشناس تجهيزات پزشكي

 كارشناس هدايت فوريتهاي پزشكي

  ٠٧/١١/٩٨شنبه دو
  داخلن گلگشت / تبريز / خيابان آزادي / خيابا

  ./ سالن ورزشي تختي علوم پزشكيدانشگاه تبريز
 BMI وزن و تعيين  قد و شايان ذكر است سنجش

  خواهد شد انجامهمزمان 
 

  
  كاردان فوريتهاي پزشكي

  
٦ 

  
  كارشناس فوريتهاي پزشكي

  

  

  


