«آگْی جزب ًیشٍی قشاسدادی پضشک خاًَادُ »
داًشکذُ علَم پضشکی ٍخذهات تْذاشتی دسهاًی اسفشایي تشای تاهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص خَد طثق هفاد قاًَى هذیشیت خذهات کشَسی ٍ دستَسالعول کشَسی اجشای طشح پضشک خاًَادُ (هادُ 31
تثصشُ  6آئیي ًاهِ اداسی ٍ استخذاهی اعضاء غیش ّیات علوی داًشگاُ ّا) دس هٌاطق سٍستایی ٍ شْشّای تاالی ّ20ضاس ًفش تعذاد ً 3فش اص افشاد ٍاجذ ششایط سا اص طشیق تشگضاسی هصاحثِ تخصصی حضَسی
ٍ طی هشاحل گضیٌش ،تِ صَست قشاسداد پضشک خاًَادُ سٍستایی ٍ قشاسداد ششکتی ٍ ً1فش تصَست قشاسداد خشیت خذهت تِ استٌاد ًاهِ شواسُ 300/24301د هَسخِ  95/12/28هعاٍى تْذاشتی ٍصاست
(هصَتِ کویتِ توشکضصدایی)تِ ششح ریل جزب ًوایذ.
جذٍل شغل ّای هَسد ًیاص:
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ششایط احشاص اص ًظش هذسک ٍ سشتِ تحصیلی

تَضیحات

ششایط عوَهی
-1تذیي تِ دیي هثیي اسالم یا یکی اص ادیاى سسوی کشَس ٍ هصشح دس قاًَى اساسی

داسا تَدى هذسک تحصیلی کاسشٌاسی دس سشتِ
هاهایی تِ صَست قشاسداد پضشک خاًَادُ

صشفا تَهی ٍ کاسشٌاس

- 2داشتي تاتعیت ایشاى
-3عذم اعتیاد تِ دخاًیات ٍ هَاد هخذس ٍ سٍاًگشداى
-4عذم ساتقِ هحکَهیت جضائی هَثش

کاسشٌاس

هعاًٍت تْذاشتی

تغزیِ
هاها

*

داسا تَدى هذسک تحصیلی کاسشٌاسی دس سشتِ

صشفا تَهی ٍ کاسشٌاس

تغزیِ تِ صَست ًیشٍی ششکتی
هعاًٍت تْذاشتی ٍ
تیواسستاى

-6التضام تِ قاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى
- 7داشتي سالهت جسواًی ٍ سٍاًی ٍ تَاًائی تشای اًجام کاس ی کِ تشای آى تکاس گیشی شذُ اًذ

داسا تَدى هذسک تحصیلی کاسشٌاسی یا کاسداًی
1

*

دس سشتِ هاهایی تِ صَست قشاسداد خشیذ خذهت

ً- 5ذاشتي هٌع استخذام دس دستگاّْای دٍلتی تِ هَجة آسای هشاجع قاًًَی

صشفا تَهی

ششایط اختصاصی
-1داشتي حذاقل  22سال ٍ حذاکثش 32سال تا تاسیخ اًتشاس آگْی

ششایط تَهی :
-1

هحل تَلذ داٍطلة یا ّوسش ٍی شْش اسفشایي تاشذ.

-2

هحل خذهت ّوسش ٍ فشصًذاى کاسهٌذاى سسوی ٍ پیواًی دٍلت یا ًیشٍّای هسلح (اعن اص
شاغل یا تاصًشستِ )شْش اسفشایي تاشذ.

-3

داٍطلة حذاقل چْاس سال اص سٌَات تحصیلی(اتتذایی،ساٌّوایی ،دتیشستاى ٍ یا داًشگاُ )
تِ صَست هتَالی دس شْش اسفشایي طی کشدُ تاشذ.

-4

داٍطلة یا پذس  ،هادس یا ّوسش ٍی حذاقل چْاس سال ساتقِ پشداخت حق تیوِ دس شْش
اسفشایي داشتِ تاشذ.

تاسیخ ٍ هحل تشگضاسی هصاحثِ:


هصاحثِ دس تاسیخ  97/7/18ساس ساعت  8/00صثح دس هحل دفتش اداسُ تَسعِ ساصهاى
ٍهٌاتع اًساًی داًشکذُ تشگضاس هیگشدد

ًحَُ ثثت ًام:


هتقاضیاى ٍاجذ ششایط هی تایست اص سٍص شٌثِ هَسخِ  97/07/14لغایت سِ شٌثِ
ً 97/07/17سثت تِ ثثت ًام حضَسی اص ساعت  8لغایت  15تِ آدسس خیاتاى طالقاًی
داًشکذُ علَم پضشکی اسفشایي اداسُ تَسعِ ساصهاى ٍهٌاتع اًسای هشاجعِ ٍهذاسک تکویل
شذُ تحَیل ٍاحذ استخذام ًوایٌذ.

هذاسک هَسد ًیاص ثثت ًام :
 - 1سِ قطعِ عکس  3*4پشت ًَیسی شذُ ٍ یک عذد پَشِ سٍغٌی
 - 2اصل آخشیي هذسک تحصیلی تِ ّوشاُ تصَیش آى
 -3اصل کاست هلی تِ ّوشاُ تصَیش آى
 -4اصل شٌاسٌاهِ تِ ّوشاُ تصَیش تواهی صفحات آى
 - 5اصل هذاسک هثٌی تش تَهی تَدى تِ ّوشاُ تصَیش آى

