بسمه تعالي

اطالع رساوی در خصًص وحًٌ تکمیل فرم تاییذ سًابق خذمتی مشمًلیه امتیاز يیژٌ فعالیت در زمیىٍ مقابلٍ با
کريوا :
شرایط الزم جهت تکمیل فرم :
در راستبی ٍظبيف ٍ هبهَريتْبی هحَلِ هستقیوب در هقبثلِ ثب ٍيزٍس کزًٍب ٍ درهبى ثیوبری کزًٍب (کٍَيذ  )19فعبلیت ًوَدُ ثبضٌذ.
مشمولین:
کبرکٌبى قزاردادی )اعن اس کبر هعیي ،پشضک خبًَادُ ٍ ثیوِ رٍستبيی ،کبرگزی ٍ(  ،...ضزکتی ،هطوَلیي قبًَى خذهت پشضکبى ٍ
پیزاپشضکبى ٍ هتعْذيي خذهت هَسسِ.
مراکس مشمول:
هزاکش درهبًی ٍ ثْذاضتی سيز هجوَعِ ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی ،اًستیتَ پبستَر ٍ فَريتْبی پشضکی.
نکته : 1
ٍاحذّبی ستبدی هَسسِ )اعن اس حَسُ ريبست ،هعبًٍتْب ،داًطکذُ ّب ٍ  (...جشء هزاکش هذکَر هحسَة نمی شونذ.
بازه زمانی:
ثبسُ سهبًی هحبسجِ اهتیبسات هَضَع ايي ضیَُ ًبهِ ) هذت اضتغبل فزد ثب رعبيت ضزايط ايي ضیَُ ًبهِ (اس تبريخ  99/12/1لغبيت
آخزيي رٍس ثجت ًبم( )99/10/22در آسهَى استخذاهی هذکَر هی ثبضذ
نحوه احتساب امتیاز:
*احتسبة اهتیبس ثزای کبرکٌبى هطوَل صزفب در ثبسُ سهبًی کِ هزکش/ثخص هحل خذهت درگیزی هستقین ثب ثیوبری هذکَر داضتِ
اهکبى پذيز هی ثبضذ.
*حذاقل هذت سهبى کبرکزد هَرد تبيیذ ثزای کست اهتیبس هزثَطِ  11رٍس هی ثبضذ .ثِ سبثقِ خذهت  11تب  29رٍس يک اهتیبس ٍ ثِ
اساء ّز هبُ کبرکزد ًیش دٍ اهتیبس ثِ فزد تعلق خَاّذ گزفت.
نکته : 2
هالک هحبسجِ اهتیبس هزثَطِ ،حضَر فعبل کبرهٌذاى ،ثذٍى احتسبة هذت سهبى هزخصی استحقبقی ،استعالجی ،ثذٍى حقَق
ٍّزگًَِ فبصلِ خذهتی هی ثبضذ.
نکته : 3
ثزرسی ٍ تبيیذ يب عذم تبيیذ ًْبيی فزم تکویل ضذُ تَسط اعضبء کویتِ هزثَطِ صَرت هی پذيزد.

بسمه تعالي

فرم تاییذ سًابق خذمتی مشمًلیه امتیاز يیژٌ فعالیت در زمیىٍ مقابلٍ با کريوا در آزمًن استخذام پیماوی مًرخ  99/11/42داوشگاٌ
علًم پسشکی ي خذمات بهذاشتی درماوی ...
الف) مشخصات فردی :
ًبم پذر:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هطوَل:
ب) رابطه استخذامی/کاری:
قزارداد  99رٍسُ

قزارداد کبر هعیي

کذهلی:
قزارداد پشضک خبًَادُ

طزحی هطوَل قبًَى پشضکبى ٍ پیزاپشضکبى

ثیوبرستبى /هزکش :
ضزکتی

قزارداد هطبغل کبرگزی

هتعْذيي خذهت(ضزيت کب)

پ) این جذول توسط واحذ محل خذمت تکمیل می گردد :
عٌَاى پست/

هذرک

هقطع

ٍاحذ هحل

ثخص/

تبريخ ضزٍع

تبريخ پبيبى

هذت سهبى

ضغل

تحصیلی

تحصیلی

خذهت

قسوت

فعبلیت در

فعبلیت در

خذهت (ثِ رٍس)

هزثَطِ

هزاکشدرگیز

هزاکشدرگیز کزًٍب

کزًٍب

* :ثِ اساء ّز هبُ  2اهتیبس  11 ،رٍس يک اهتیبس ٍ کوتز اس  11رٍس اهتیبسی تعلق ًوی گیزد.

ًبم ٍ اهضبء هسئَل هستقین

ًبم ٍ اهضبء ثبالتزيي هقبم ٍاحذ/هزکش

هزاتت فَق هَرد تبيیذ هی ثبضذ.

هزاتت فَق هَرد تبيیذ هی ثبضذ.

ًبم ٍ اهضبء هعبًٍت هزثَطِ
هزاتت فَق هَرد تبيیذ هی ثبضذ.

هذيز ادارُ ثبسرسی

ًوبيٌذُ سبسهبى هذيزيت ٍ

داًطگبُ

ثزًبهِ ريشی استبى

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

اهضبء

اهضبء

اهضبء

اهضبء

اهضبء

رئیس داًطگبُ/داًطکذُ

هعبٍى تَسعِ هذيزيت
ٍ هٌبثع داًطگبُ

هذيز حزاست داًطگبُ

اهتیبس

