
 

 بسمٍ تعالی

 42/7/99بصشسی مراشک  آضمًن قصاشذاذی کاش معیه مًشخ  اطالع شساوی فصایىر 

ا عىایت بٍ صريش کاشوامٍ آضمًن قصاشذاذی کااش معایه یيیادٌ ذاوطاااَُای عپاًک (طضاسی  تًساس مصکاط ساى ص          ب

ریىًسایپٍ فُصسات اساامی ذايطپ اان ذعاًت ضارٌ  ُات        آمًضش (طضسی يضاشت بُراضت،ذشمان ي آمًضش (طضسی ب

ماًشخ   ضاى ٍ  ساٍ  شيض لاسا راصيشی اسات ذايطپ اان م  اصک      بٍ ضصح  ريل زیل اعاالک مای دصذذ   بصشسی مراشک  

 سایص ان  ، با ذشذست ذاض ه کپیٍ مراشک اضاشٌ ضارٌ زیال باٍ ذاوطاسرٌ عپاًک (طضاسی      63تا  9اض ساعت  61/61/99

  مىااب  اوسااوی یيا ار کااشدطیىی      اذاشٌ ، ىا  (ااشک تصافیا      -بااذی آ سار ابٍ وطاوی  بپًاش سیر  مال الاریه  

 مصا عٍ ومایىر:

 تصَیر  تواهی صفحات  شٌاسٌاهِدٍ سری  اصل ٍ -6

 ()پشت ٍ رٍتصَیر  کارت هلی دٍ سری اصل ٍ -4

 تصَیر آخریي هذرک تحصیلی  دٍ سری اصل ٍ -3

ت طرح  ًیرٍی اًساًی  جْت رشتِ ّای هشوَل طرح ) پایاى طرح ، هعافیت ، ٍضعی تصَیر  دٍ سری  اصل ٍ -2

 گَاّی اشتغال بِ طرح ٍیا گَاّی اًصراف از طرح حسب هَرد برابر هفاد آگْی (

 ٍ ... ( هعلَلیتتصَیر کلیِ هذارک ٍتاییذیِ ّای هربَط بِ سْویِ ّای اًتخابی )ایثارگری ، دٍ سری  اصل ٍ -5

 کِ در سالجاری گرفتِ شذُ پشت ًَیسی شذُ  3*2 قطعِ عکس شش -1

 پسشکی پریٌت کارًاهِ چاپ شذُ از سایت سازهاى سٌجش -7

 کارت پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ عوَهی ٍیا هعافیت دائن )ٍیژُ آقایاى( تصَیر اصل ٍ -8

 یک عذد پَشِ دٍار ٍ پَشِ هعوَلی -9

 

 *تسکصات بسیاش مُم*

ظزفیت جْت رشتِ ّبی شغلی)صزفب برز ااربا اظْربراا طاٍ لر  طر      بِ هیشاى یک ٍ ًین بزابز لیست اعالم شدُ

لذا پس اس بزرای ٍ تبییرد هسرتٌداا ارا رِ     ،بَطُهشزٍط بِ صَرا  ٍلیِ هدارک افزاط جْت بزرای اٍ ثبت ًبم( 

شدُ تَاط طاٍ ل  ٍ ثبت ا العبا،ًتیجِ ًْبیی تَاط ابسهبى اٌجش پششکی اعالم خَاّرد شردزمسم برِ   رز     

اعالم ًتیجِ ًْبیی هٌَط برِ بزراری هردارک    ، بط آگْی هٌتشز شدُ اس اَی ابسهبى اٌجش پششکی اات  بق هف

اعالهی هی ببشد ٍ هسئَلیت ًبشی اس عدم رعبیت ضَابط ٍ هقزراا اعالم شدُ طر آگْی بز عْدُ شخص طاٍ ل  

 بى لن یکي تلقی ٍ اس  بَطُ ٍ چٌبًچِ صحت ا العبا اعالم شدُ تَاط آًْب طر آسهَى هحزس ًگزطط،اٍلَیت افزاط

بیي ابیز هتقبضیبى بِ تزتی  اٍلَیتْبی هقزر قبًًَی هٌدرج طر آگْی پس اس اعالم ابسهبى اٌجش جْرت بزراری   

ًْبیی پذیزفتِ شردگبى جْرت  اًجربم    مسم بِ   ز اات لیست  هدارک تَاط طاًشکدُ طعَا بعول خَاّد آهدز

 خَاّد گزطیدز هتعبقببً  اس  زیق ّویي ابیت اعالمهزاحل گشیٌش 



اسا دراک   اذاماٍ مصا ال  او ااک  بریُی است عرک مصا عٍ ذايطپ  ذش ضمان تعییه ضرٌ بٍ مىطلٍ اوصاصا  اض  *
  ي ط ق مقصشات اض سایص افصاذ بٍ  ایاطیىی ایطان ذعًت بعمل خًاَر آمر تپقی قصاشذاذی

 فُصست اسامی ذايطپ ان ذعًت ضرٌ بصای بصشسی مراشک

 

 تقارا ضغل م ل کر مپی واک خاوًاذدی واک شذیف

1 
 پزشك عموم   3060075433 مفيدي سيما

2 
 پزشك عموم   3071118724 نبوي سيدحسي   

3 
 كارشناس امور اداري 2993716476 پورشيخعل  اندوهجردي سليمه

4 
   سحر

 كارشناس امور اداري 3060152659 اسمعيل زاده اشين 

5 
   اعظم

 
يمتصدي امور  3060072396 حيدري جامع بزرگ  دفتر

6 
   نرجس

ي 3120099872 ول  پورحسين   متصدي امور دفتر

7 
 (انباردار)مسئول خدمات مال   2560203596 كمالدار مهرداد

8 
 (انباردار)مسئول خدمات مال   2230125915 كم   بهروز

9 
ضا  (كارپرداز)مسئول خدمات مال   3120125301 اباذري علت 

10 
   سعيد

 
  زاده بزنجان

 (كارپرداز)مسئول خدمات مال   2980210341 امين 

11 
 (كارپرداز)مسئول خدمات مال   3131309271 رضان   پور عل  

12 
 مسئول دفتر  4208831200 ذوالفقاري وناب عل  

13 
   سلمان

 
  مسكون

 مسئول دفتر  3031938526 اسحقر

 


