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 بسوه تعالی
 

جْت ثشسسی هذاسن آصهَى استخذاهی ٍاجذ ضشایظ داٍعلجبى ًتیجِ اٍلیِ  ٍ اعالم پیش

عجك جذٍل صهبى  ریٌفعبى اص سَی سبصهبى سٌجص آهَصش وطَس، ضشٍسی است 30/00/1330ِهَسخ

علَم پضضىی ٍخذهبت  هذاسن اضبسُ ضذُ ثِ سبختوبى الجشصداًطگبُ ، ثب دس دست داضتي ولیِریلثٌذی 

خیبثبى ضیخ فضل -ثلَاس آیت ا... عبّشی-هیذاى ّفت تیش-ثِ ًطبًی : ضبّشٍد ثْذاضتی دسهبًی ضبّشٍد 

-هذیشیت هٌبثع اًسبًی–هعبًٍت تَسعِ هذیشیت ٍ هٌبثع-خیبثبى آیت ا...ثْجت-هیذاى وتبة-ا...ًَسی

 هشاجعِ ًوبیٌذ: -ثعذ اصظْش13صجح لغبیت 0اص سبعت  -وبسگضیٌی

 

 اصل ٍ تصَیر  تواهی صفحات  شٌاسٌاهِ -1

 اصل ٍ تصَیر  وارت هلی -2

 اصل ٍ تصَیر آخریي هذرن تحصیلی  -3

فَق  یلیشغل آًْا هذرن تحص یلیاحراز تحص طیوِ در شرا یشغل یداٍطلثاى رشتِ ّاًىتِ: 

رور  ىارشٌاسی یا وارشٌاسی ارشذ هرتثطیلیهشرٍط تِ داشتي هذرن تحص یا دوتری  ساًسیل

خَد را حسة هَرد تراتر هفاد  اطع لثلیهذرن هم ،همطع آخریي شذُ است الزم است عالٍُ تر هذرن 

 (ٌذیًوا ِیارا سیً یآگْ

اصل ٍ تصَیر  ٍضعیت طرح  ًیرٍی اًساًی  جْت رشتِ ّای هشوَل طرح ) پایاى طرح ،  -4

 ر هفاد آگْی (هعافیت ، گَاّی اشتغال تِ طرح ٍیا گَاّی اًصراف از طرح حسة هَرد ترات

ٍ  ْویِ ّای اًتخاتی )ایثارگری ، هعلَلیتاصل ٍ تصَیر ولیِ هذارن ٍ تاییذیِ ّای هرتَط تِ س -5

) ... 

 دٍ لطعِ عىس پشت ًَیسی شذُ -6

 پریٌت وارًاهِ چاج شذُ از سایت سازهاى سٌجش -7

 اصل ٍ تصَیر وارت پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ عوَهی ٍ یا هعافیت دائن )ٍیژُ آلایاى( -8

 ( یا پایِ دٍم )جْت رشتِ شغلی فَریتْای پسشىی(2تصَیر گَاّیٌاهِ ب)اصل ٍ  -9

 512ٍ فرم خالصِ  اصل ٍ تصَیر اٍلیي ٍ آخریي لرارداد هرتَط تِ واروٌاى لراردادی -11

 رای ًیرٍّای شروتیاصل ٍ تصَیر گَاّی اشتغال ٍ ریس سَاتك تیوِ ٍ تائیذیِ ت -11

 رٍغٌی یه عذد پَشِ  -12
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 *تذکزات  بسیار ههن*

 

 ی/ سِ ثشاثش )صشفبً  ثش اسبس اظْبسات داٍعلت دس ثجت ًبم( جْت ثشسسهی ضاىیاعالم ضذُ ثِ ه ستیل .1

ضذُ تَسظ  ِیهستٌذات اسا ذییٍ تب یهذاسن افشاد ٍ ثِ صَست هطشٍط ثَدّلزا پس اص ثشسس ِیاٍل

الصم ثِ روش است عجك  .ذتَسظ سبصهبى سٌجص اعالم خَاّذ ض ییًْب جِیًتداٍعلت ٍ ثجت اعالعبت، 

هذاسن  یهٌَط ثِ ثشسس ییًْب جِی، اعالم ًتآهَصش وطَس سبصهبى سٌجص یهٌتطشضذُ اص سَ یهفبد آگْ

ثشعْذُ ضخص  یضَاثظ ٍهمشسات اعالم ضذُ دس آگْ تیاص عذم  سعب یًبض تیثبضذ ٍ هسئَل یه یاعاله

افشاد وبى  تیاٍلَ گشدد،ى هحشص ًداٍعلت ثَدُ ٍ چٌبًچِ صحت اعالعبت اعالم ضذُ تَسظ آًْب دس آصهَ

جْت ثشسسی یهٌذسج دس آگْ یهمشس لبًًَ یتْبیاٍلَ تیثِ تشت بىیهتمبض شیسب يیٍ اص ث یتلم ىيیلن 

الصم ثِ روش است لیست ًْبیی جْت دعَت ثِ .هذاسن تَسظ داًطگبُ هشثَعِ دعَت ثعول خَاّذ آهذ

 عشیك ّویي سبیت اعالم خَاّذ گشدیذ.جلسِ هصبحجِ دس سضتِ ّبی ضغلی هشثَعِ هتعبلجبً اص 

. ثذیْی است عذم هشاجعِ داٍعلت دس صهبى تعییي ضذُ ثِ هٌضلِ اًصشاف اص اًجبم اداهِ هشاحل 2

 استخذاهی تلمی ٍ عجك همشسات اص سبیش افشاد ثِ جبیگضیٌی ایطبى دعَت ثعول خَاّذ آهذ.

  اًجبم  ثشسسی هذاسن ٍ جْتسضتِ ّبی وبسداى فَسیتْبی پضضىی ٍ وبسضٌبس فَسیتْبی پضضىی

 ثِ ًىبت ریل تَجِ ًوبیٌذ: BMIآصهَى آهبدگی جسوبًی ٍ 

دس  32/10/30هَسخِ  طٌجِیىسٍص داٍعلجیي سضتِ ّبی هزوَس ،BMIضبخص تَدُ ثذًی جْت سٌجص-1

ٍسصضی ضْیذ  هجوَعِ -/سبیت هشوضی داًطگبُ علَم پضضىی ضبّشٍد هیذاى ّفت تیش/ -هىبى: ضبّشٍد

 هشاجعِ ًوبیٌذ. یحیبیی

صجح دس 0سبعت  ثب دس دست داضتي ولیِ هذاسن اضبسُ ضذُ فَق)اصل ٍ تصَیش( داٍعلجیي  هی ثبیست-2

 هىبى هزوَس حضَس داضتِ ثبضٌذ.

آصهَى آهبدگی  داٍعلجیي ٌّگبم هشاجعِ جْت  اًجبم، ٍِ هذاسن هشثَعBMIدس صَست تبییذ -3

هذاسن ٍ (ٍسصضی ضْیذ یحیبیی هجوَعِ هىبى : –2/11/30)سٍص چْبسضٌجِ هَسخِ ٍ تست ٍسصش جسوبًی

 ٍسبیل ریل سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ.

 گَاّی صحت سالهت اص هشاوض هعتجش ثْذاضتی ٍ دسهبًی  الف(

 ٌبهِ عىس داس ٍ یب اصل وبست هلی اصل ضٌبسة(

 ( وفص ٍسصضی ٍ لجبس ٍسصضی هٌبستج

 هعتجش(وبست ثیوِ ٍسصضی د
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 جذول سهانبنذی

 

 ردیف
 سهاى هزاجعه

 بزاساس رشته شغلی / حزوف الفبا / شهزستاى /شغل هحل و..
 روس تاریخ

1 24/10/1331 "ض"تا حزف  ا"نام خانوادگی اس حزفپزستار/ سه شنبه   

2 25/10/1331 "ی"تا حزف  "ط"پزستار/نام خانوادگی اس حزف چهارشنبه   

3 21/10/1331  شنبه 
کارشناس آسهایشگاه  هحیطپششک عووهی/ کارشناس بهذاشت 

 تشخیص طبی/کارشناس فناوری اطالعات سالهت /هاها

4 23/10/1331  یکشنبه 

ینی فوریتهای و کارشناس بالکارداى بالینی فوریتهای پششکی 

)هکاى و بزرسی هذارک  هحاسبه شاخص توده بذنی پششکی/

ورسشی شهیذ یحیایی سایت هزکشی دانشگاه(هجووعه :  

5 02/11/1331 شنبهچهار   

کارداى بالینی فوریتهای پششکی و کارشناس بالینی فوریتهای پششکی 

آهادگی جسوانی انجام آسهوى/  

ورسشی شهیذ یحیایی سایت هزکشی دانشگاه( )هکاى :هجووعه  

 


