بسمه تعالی

اطالعیه

با تًخٍ بٍ وامٍ شمارٌ /209/2833د مًرخ  96/4/18مذیز کل محتزم مىابع اوساوی يسارت بُذاشت درمان ي آمًسش پششکی ي پیزي
اعالم وتایح وُایی آسمًن استخذامی سال  1395با عىایت بٍ عذم تکمیل ظزفیت بزخی اس شغل محلُای آسمًن فًق ،بذیىًسیلٍ اس افزاد
مىذرج در لیست پیًست دعًت می گزدد خُت بزرسی مذارن در یکی اس ساعات کاری ريس یکشىبٍ مًرخ  97/1/26بٍ آدرس :
داوشگاٌ علًم پششکی ـ ادارٌ تأمیه ي تًسیع ویزيی اوساوی ـ ياحذ استخذام مزاخعٍ ومایىذ.
مذارك مورد نیاس :
الف ) جهت تشکیل پزونذه استخذامی
 . 1اصل ي تصًیز تمام صفحات شىاسىامٍ
 . 2اصل ي تصًیز کارت ملی
 . 3اصل ي تصًیز مذرن تحصیلی یا پایان طزح یا معافیت یا حیه طزح (گًاَی حیه طزح بایذ بٍ تاییذ ادارٌ طزح داوشگاٌ بزسذ)
 2 . 4لطعٍ عکس 3 4
 . 5اصل ي تصًیز کارت خذمت وظام يظیفٍ عمًمی ( يیژٌ آلایان)
 . 6گًاَی تسًیٍ حساب با صىذيق رفاٌ داوشدًیان (يیژٌ داوشدًیان فارغ التحصیل اس داوشگاٌ علًم پششکی)
 . 7گًاَی مزبًط بٍ سُمیٍ ایثارگزی

تذكز :
 1ـ کلیٍ تصايیز مذارن ارائٍ شذٌ می بایست در صفحٍ  A4تُیٍ گزدد.
 2ـ دايطلبیه محتزم مًظفىذ پس اس اعالم اسامی در مُلت ممزر مذکًر بٍ ادارٌ تأمیه ي تًسیع ویزيی اوساوی ـ ياحذ استخذام داوشگاٌ
مزاخعٍ ومایىذ ،بذیُی است در صًرت عذم مزاخعٍ طبك ممزرات الذام خًاَذ شذ.

بسمٍ تعالی
فهزست اسامی پذیزفته شذگان ظزفیت تکمیلی (سزی چهارم)
موضوع آسمون استخذام پیمانی مورخ ( 95/8/21جهت بزرسی مذارك)

دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان
رديف
1
1/1

نام و نام خانوادگي

رشته شغلي

سهویه

رشته شغلي  :پرستار (  1نفر)
بیوارستاى کودکاى بندرعباس ( 1نفر)

1

فرانک صیادی سرتنگ

پرستار

ـ

2

مهدیه سررشته داری

پرستار

ـ

2
2/1

رشته شغلي  :هاها ( 1نفر)
بیوارستاى پیاهبر اعظن (ص) قشن ( 3نفر)

1

فاطمه فرجی

ماما

ـ

2

سمیه حیدری

ماما

ـ

3

فاطمه کریمی مزیدی

ماما

ـ

4

مرضیه صیاد منصور

ماما

ـ

5

حمیده لشکری

ماما

ـ

