بسمه تعالی
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم آزمون استخدام پیمانی مورخ  59/8/12دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان هرمزگان در رشته های شغلی :کارگزین  ,حسابدار  ,کارشناس شبکه ,کااردان آزمایشاگاه تشاخی
طبی ,کاردان بهداشت خانواده ,کاردان بهداشت محیط ,کاردان پیشگیری و مباارزه باا بیماریهاا ,کارشاناس اماور آموزشای ,
کارشناس بهداشت خانواده  ,کارشناس بهداشت محیط ,کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیمااری هاا  ,بدینوسایله باه اطا
میرساند با به همراه داشتن مدارک مشروحه در تاریخ های ؛ سه شنبه مورخ  59/21/3و چهارشنبه  59/21/4به آدرس :
بندرعباس – بلوار شهید چمران – جنب منازل سازمانی استانداری – دانشاگاه علاوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی درماانی
هرمزگان – واحد استخدام مراجعه نمائید.
تذکر مهم :عدم مراجعه و تحویل مدارک در تاریخهای تعیین شده به منزله انصراف تلقی گردیده و برابر مقرات اقدام میگردد.
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تصویر کارنامه قبولی مندرج در سایت سازمان سنجش کشور (پرینت کارنامه قباولی از تااریخ  59/21/2باه بعاد
قابل قبول می باشد).
دو قطعه عکس  3×4پشت نویسی شده
اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
اصل و تصویر کارت ملی
اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادارن )
مدارک دال بر ایثارگری طبق خود اظهار داوطلب ( ویژه داوطلبان ایثارگر)
مدارک دال بر معلولیت عادی ( ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی )
مدارک دال بر بومی بودن طبق خود اظهاری داوطلب
نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خ صه سوابق ( فرم شماره  )911با احکاام قاراردادی ویاژه
شاغلین قراردادی
گواهی «پایان طرح» و یا «معافیت» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های «اجباری»
گواهی «اشتغال به طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به اساتناد بخشاناه
شماره  211/894مورخ  53/7/26تمدید نموده اند.
گواهی منبی بر موافقت با «انصراف از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشاکان در رشاته هاای
«اختیاری» که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبو (غیر از محل جغرافیایی خدمت) می گذرانند.

کمیته برگزاری آزمون استخدامی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

