
 بسمه تعالی

 (4اطالعیه شماره )

 .بخوانند دقت با را اطالعيه مطالب شودمي توصيه داوطلبان به

  30/8/1398 مورخ پیمانی استخدامی آزموندرمانی و  بهداشتی مددکار شغلی رشته داوطلبان توجه قابل

 کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 

 درمانی و بهداشتی مددکار شغلی رشته داوطلبان مدارک بررسی فرآیند اتمام به توجه با( و 3و  2پیرو اطالعیه شماره )

 مصاحبه تخصصیبرای مرحله که  افراد درج شده در جدول ذیل رساندمیاطالع  به 30/8/1398 مـورخ اسـتخدامی آزمـون

بندی شده در محل برگزاری مصاحبه طبق برنامه زمان الزم استاند معرفی شده درمانیو  بهداشتی مددکار شغلی رشته

مصاحبه تخصصی بوده و به منزله قبولی نهایی  مرحلهصرفاً جهت  شده بدیهی است افراد معرفی حضور یابند.تخصصی 

 .کرد نخواهد ایجاد داوطلبان برای امتیازی و حق گونههیچو  باشدنمی
 

 درمانی و بهداشتی تخصصی رشته شغلی مددکار افراد معرفی شده جهت برگزاری مرحله مصاحبه

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 قربانعلی ورمقانی پری 1

 محمد کریم مروتی زهرا 2

 اصغر شیبانی فهیمه 3

 حسین جاللیان فاطمه 4

 فرج ا... عباسی زاغه اسماعیل 5
 

 تذکرات بسيار مهم

 باشد.میصبح  8از ساعت  15/11/1398 شنبه مورخروز سهمصاحبه تخصصی  زمان برگزاری -1

شاپ ورک ، 1سالن شماره   ،بیمارستان طالقانی ، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاهبرگزاری مصاحبه تخصصی  آدرس مکان -2

 باشد.می )پشت کتابخانه مرکزی(

 .باشدمی الزامی شناسنامه و ملی کارت اصل ارائه مراجعه هنگام -3

 ترجمه یا و تالیف پژوهش، در مشارکت آموزشی، هایدوره گذراندن سوابق به مربوط مستندات کلیه مصاحبه جهت -4

 حیطه در مرتبط آموزشی هایدوره گواهی ارائه شامل مورد حسب نیاز مورد مستندات .باشید داشته بهمراه را کتاب

 شناسنامه پرینت المللی، بین و ملی ها کنفرانس و مجالت در شده چاپ مقاالت اول صفحه پرینت اجتماعی، مددکاری

 .باشدمی.(  . . و شده چاپ کتاب شناسنامه و جلد پرینت پژوهشی، هایطرح

بدیهي است عدم  .باشید داشته موقع به حضور جهت مناسب ریزیبرنامه جوی شرایط و مکانی موقعیت به توجه با -5

مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامي تلقي، اولویت متقاضي کان لم یکن 

گونه و داوطلب حق هيچمحسوب و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزیني ایشان دعوت بعمل خواهد آمد 

  .اعتراضي نخواهد داشت

 ناقص صورت به و مستندات مدارک ارائه یا و اطالعیه متن در شده اعالم موارد دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -6

  .ندارد اعتراضی گونههیچ حق و هبود داوطلب عهده بر مصاحبه تخصصی در


