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یبسمه تعال  

 26/12/98مورخ  755395و اعطای مجوز شماره پیربا توجه به شیوع ویروس کرونا و 

 ،سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تامین نیروی انسانی واحدهای تابعه 

از بین افراد دارای حد نصاب آزمون استخدام پیمانی مشترک فراگیر  بدینوسیله

جهت بررسی  به ترتیب نمره فضلی در رشته های شغلی مربوطه (30/8/98هفتم)تاریخ 

ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ذیل، با در دست  مدارک دعوت بعمل می آید.

دانشکده علوم پزشکی سیرجان به نشانی  بلوار سید  داشتن کلیه مدارک اشاره شده به

:مراجعه نمایندانسانی اداره منابع ،جنب پارک ترافیک -جمال الدین اسد آبادی  

              تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه دو سریاصل و  -1

 تصویر  کارت ملی دو سری اصل و -2

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی  دو سریاصل و  -3

شغل آنها مدرک  یلیاحراز تحص طیکه در شرا یشغل یداوطلبان رشته هانکته: 

کارشناسی یا  یلیمشروط به داشتن مدرک تحص یا دکتری  سانسیفوق ل یلیتحص

مدرک  ،مقطع آخرین ذکر شده است الزم است عالوه بر مدرک  کارشناسی ارشد مرتبط

 .ندینما هیارا زین یخود را حسب مورد برابر مفاد آگه اطع قبلیمق

تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح )  دو سری اصل و -4

پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب 

 مورد برابر مفاد آگهی (

تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی  دو سریاصل و  -5

 )ایثارگری ، معلولیت و ... (

 پشت نویسی شده 3*4 ه عکسقطع هشت -6

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش -7

تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  دو سری اصل و -8

 )ویژه آقایان(

 ( یا پایه دوم )جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی(2اصل و تصویر گواهینامه ب) -9

وط به کارکنان قراردادی و فرم اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مرب -10

 502خالصه 

اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای  -11

 شرکتی

 دواریک عدد پوشه  -12

 سادهیک عدد پوشه  -13

 *تذکرات  بسیار مهم*
 هیاول یاعالم شده )صرفًا  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام( جهت بررس ستی. ل1

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

الزم به ذکر است طبق مفاد  .داعالم خواهد شمتعاقبا  یینها جهیتوسط داوطلب ، نت

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

ضوابط ومقررات اعالم شده در  تیاز عدم  رعا یناش تیباشد و مسئول یم یمدارک اعالم

برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون  یآگه

 بیبه ترت انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق کنیافراد کان لم  تیاولو گردد،محرز ن

 .بعمل خواهد آمد جهت بررسی مدارک دعوت یمندرج در آگه یمقرر قانون یتهایاولو

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

ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت 

 بعمل خواهد آمد.

 
فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده برای بررسی مدارکجدول زمانبندی و   

 نام ردیف
نام 

 خانوادگی
یشغلرشته   تاریخ مراجعه 

1 
24/6/99 پرستار مرادي مريم  

2 
24/6/99 پرستار كاردوست پاريزي مريم  

3 
24/6/99 پرستار فرجامي الهه  
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4 
24/6/99 پرستار بيگلري الهام  

5 
24/6/99 پرستار كريم زاده الهام  

6 
24/6/99 پرستار محمودابادي حميد  

7 
24/6/99 پرستار زيدابادي علي  

8 
24/6/99 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي يوسفي معصومه  

9 
25/6/99 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي شيباني تذرجي محبوبه  

10 
25/6/99 كارشناس بهداشت خانواده سالجقه تذرجي سميرا  

11 
25/6/99 كارشناس بهداشت خانواده عباسلو سميه  

12 
25/6/99 بهداشت خانوادهكارشناس  علي نژادرنجبر ارزو  

13 
25/6/99 كارشناس بهداشت خانواده محمودي شيرين  

14 
25/6/99 ماما حسيني كهنوج سيده فاطمه  

 شيباني تذرجي فرهاد 15

كارشناس باليني فوريت 

25/6/99 هاي پزشكي  

 بهزادي پورگودري مهدي 16

كارشناس باليني فوريت 

25/6/99 هاي پزشكي  

 


