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 مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان -طبقه دوم-ساختمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان-بلوار جمهوری اسالمی بعد از چهارراه شفا

 



 :مهم  تذکرات

 گردیده اند.شرایط مندرج در آگهی بوده اند از لیست اولیه حذف  ه اول مدارک و مستندات الزم را ارائه ننموده و یا فاقدبراساس مفاد آگهی منتشر شده داوطلبانی که در مرحل

ذکر شده در محل مصاحبه حضور داشته باشند. بدیهی است با توجه به بسته شدن درب سالن و به منظور حفظ و حراست امنیت  مقررقبل از ساعت  دقیقه 30کلیه داوطلبان موظفند حداکثر 

 برگزاری مصاحبه ، در صورت عدم حضور و یا تاخیر داوطلب از انجام مصاحبه محروم خواهد گردید.

 بایستی پیش بینی حضور چندین ساعته در محل سالنی که قبل از شروع مصاحبه در آن حضور دارند ؛ انجام دهند. داوطلبان محترم  با توجه به برگزاری مصاحبه به صورت ایستگاهی ،

 

                       

 جدول شماره یک

 محل خدمت رشته شغلی کدملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 )عج( شهربابکبیمارستان ولی عصر  مددکار بهداشتی درمانی 3140129319 مصطفی اسماء ملک پور پیرجل 1

 بیمارستان ولی عصر )عج( شهربابک مددکار بهداشتی درمانی 3140116446 حسین نعیمه قائینی شهربابک 2
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