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یبسمه تعال  

مدارک ی جهت بررس رشته شغلی پزشک متخصص)طب اورژانس( پیرو اعالم  اسامی داوطلبان واجد شرایط

، 52/1/99مورخ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است ذینفعان  98 /27/10آزمون استخدامی سال

وار سید جمال الدین دانشکده علوم پزشکی سیرجان به نشانی  بل با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به

مراجعه نمایند:  جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی )واحد کارگزینی( -اسد آبادی  

              تصویر  تمامی صفحات  شناسنامهدو سری اصل و  -1

 تصویر  کارت ملی دو سری اصل و -2

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی دو سری اصل و  -3

 وضعیت طرح نیروی انسانی)پایان طرح،معافیت از طرح( اصل و دو سری تصویر -4

 پایان تعهدات ضریب کا اصل و دو سری تصویر -5

 مشمولین تعهدات ضریب کا جهت   سند تعهد محضری تصویر دو سری اصل و -6

 )ایثارگری ، معلولیت و ... (های انتخابیتصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه دو سری اصل و  -7

 پشت نویسی شده 3*4 قطعه عکس هشت -8

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش -9

 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )ویژه آقایان( دو سری اصل و -10

 دواریک عدد پوشه -11

 سادهیک عدد پوشه -12

 

مهم**تذکرات  بسیار   
 

 هیاول یبرابر )صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام( جهت بررس کی زانیاعالم شده به م ستی. ل1

شده توسط داوطلب و  هیمستندات ارا دییو تا یمدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررس

 یذکر است طبق مفاد آگه. الزم به دتوسط سازمان سنجش اعالم خواهد ش یینها جهیثبت اطالعات، نت

 یم یمدارک اعالم یمنوط به بررس یینها جهی، اعالم نتآموزش کشور سازمان سنجش یمنتشرشده از سو

برعهده شخص داوطلب  یضوابط ومقررات اعالم شده در آگه تیاز عدم  رعا یناش تیباشد و مسئول

 کنیافراد کان لم  تیاولو ردد،گبوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز ن

جهت بررسی مدارک  یمندرج در آگه یمقرر قانون یتهایاولو بیبه ترت انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق

 .توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد

. بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل 2

 تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.استخدامی 

 

 


