
 بسمه تعالی

 (5اطالعیه شماره )

 .بخوانند دقت با را اطالعيه مطالب شودمي توصيه داوطلبان به

  30/8/1398 مورخ پیمانی استخدامی آزمون های پزشکیفوریت شغلی رشته داوطلبان توجه قابل

 کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 

 30/8/1398 مـورخ اسـتخدامی آزمـون های پزشکیفوریت شغلی رشته داوطلبان مدارک بررسی فرآیند اتمام به توجه با

معرفی  های پزشکیفوریت شغلی رشته مصاحبه تخصصیبرای مرحله که  افراد درج شده در جدول ذیل رساندمیاطالع  به

 بدیهی است افراد معرفی یابند.حضور بندی شده در محل برگزاری مصاحبه تخصصی طبق برنامه زمان الزم استاند شده

 داوطلبان برای امتیازی و حق گونههیچو  باشدمصاحبه تخصصی بوده و به منزله قبولی نهایی نمی مرحلهصرفاً جهت  شده

 .کرد نخواهد ایجاد
 

 

 تذکرات بسيار مهم

بندی جدول زمان لیست و )طبق 28/11/1398و 27شنبه مورخ شنبه و  دوهای یکروزمصاحبه تخصصی  زمان برگزاری -1

 باشد.میصبح  8:30از ساعت ذیل( 

مجموعه  ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، بلوار پاسداران، کردستان، سنندجبرگزاری مصاحبه تخصصی  آدرس مکان -2

 .1شماره  ورزشی سالن تربیت بدنی دانشگاه،

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

 .باشدمیهمراه داشتن لباس و کفش مناسب ورزشی الزامی  مصاحبهانجام  جهت -4

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

 حق و هبود داوطلب عهده بر مصاحبه تخصصی اطالعیه متن در شده اعالم موارد دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -6

  .ندارد اعتراضی گونههیچ

 

 

 

 

 

 

 

 در محل برگزاری مصاحبه تخصصي حضور داشته باشند.تعيين شده تاریخ  8:30رأس ساعت  BMIجهت محاسبه کليه افراد موظف هستند 



 30/8/1398ليست داوطلبان معرفي شده جهت برگزاری مصاحبه تخصصي رشته شغلي فوریت های پزشکي آزمون استخدام پيماني مورخ 

 انجام مصاحبه  تاریخ نام پدر     نام خانوادگی     نام   ردیف

 1398/11/27 جلیل                 خیراله زاده               میثم     1

 1398/11/27 خلیل                 خالدی    طاهر     2

 1398/11/27 اسمعیل               کریمیان  دانش     3

 1398/11/27 محمود                سیفی سلسله                حمید     4

 1398/11/27 امجد                 صلواتی   بهنام    5

 1398/11/27 غالمرضا              زارعی    بهنام    6

 1398/11/27 محمدسعید             مرادی    وحید     7

 1398/11/27 سیدعزیز              حسینی    سیدیونس  8

 1398/11/27 فیروز                حبیبی    کیوان    9

 1398/11/27 عباس                 حسن پور  مهدی     10

 1398/11/27 محمدعارف             خالدیان  محمدناصح                  11

 1398/11/27 فتح اله              باباراری                  محسن     12

 1398/11/27 حسن                  غریبی    عادل     13

 1398/11/27 توفیق                احمدی چپدره               ابراهیم  14

 1398/11/27 سیدعثمان             قیصریان  سیدکیوان                  15

 1398/11/27 احمد                 هاشمی    عبداهلل  16

 1398/11/27 بهاالدین             هاشمی    سیدلقمان                  17

 1398/11/27 بایزید               غفوری    سامان    18

 1398/11/27 محمدصالح             میرزایی  مهران    19

 1398/11/27 عبداهلل              زندی     بهنام    20

 1398/11/27 عبدالعزیز            سیفی     قمر      21

 1398/11/27 محمد                 محمدپناه                  خالد     22

 1398/11/27 عبداله               رستمی    جبار     23

 1398/11/27 اردشیر               مالکی    عباس     24

 1398/11/27 غفور                 کویک     ارمان    25

 1398/11/27 سیدبرهان             احمدی    سیدسامان                  26

 1398/11/27 جالل                 مندمی    سوران    27

 1398/11/27 ابراهیم              محمدی    امید     28

 1398/11/27 عبدالحمید            قبادی    برهان    29

 1398/11/27 امجد                 ساعدموچشی                 عرفان    30

 1398/11/27 ابراهیم              سرمست    بهزاد    31

 1398/11/27 احمد                 شریفی    عدنان    32

 1398/11/27 امیر                 محمدشریفی                 کاروان   33

 1398/11/27 رمضان                محمدی    مختار    34

 1398/11/27 فایق                 احمدی    فاروق    35

 1398/11/27 یعقوب                ازکات    سامان    36

 1398/11/28 محمد                 ویسی     ساالر    37

 1398/11/28 عبداله               احمدیانی                  سیروان   38

 1398/11/28 مصطفی                عبداله زاده               کیوان    39

 1398/11/28 محمدعلی              ویسی     جبار     40

 1398/11/28 محمدشریف             شکوری    ناصر     41

 1398/11/28 محمدحسین             عباسی    محسن     42

 1398/11/28 محمد                 محمدی    ارش      43

 1398/11/28 فرج                  رمضانی   برهان    44

 1398/11/28 عبداله               نیک روا  عرفان    45

 1398/11/28 محمدرشید             مولوی    دلشاد    46

 1398/11/28 سیدریوف              سیدحسینی                  سیدعرفان                  47

 1398/11/28 کنعان                محمدی بلبان اباد          کیانوش   48

 1398/11/28 ذلفعلی               منتشلو   سنجر     49


