بسمه تعالی

با عسض تبسيك خدهت كليِ پريسفتِ شدگاى هحتسم آشهَى بَْزشی هَزخ  95/10/9داًشگاُ  ،بديٌَسيلِ فْسست ًْايی
اساهی پريسفتِ شدگاى(سسی پٌجن) اعالم هيگسدد .اش پريسفتِ شدگاى هحتسم دعَت هيگسدد با دز دست داشتي هدازک
هشسٍحِ ذيل دز يکی اش ساعات كازی زٍشّای شٌبِ هَزخ  96/12/12لغايت چْازشٌبِ  96/12/16اش ساعت  7صبح لغايت
 13بِ ّستِ گصيٌش داًشگاُ بِ آدزس :
بٌدزعباس ـ بلَاز شْيد چوساى ـ ساختواى هسكصی داًشگاُ علَم پصشکی ٍ خدهات بْداشتی دزهاًی ّسهصگاى ـ طبقِ دٍم ـ
ّستِ گصيٌش داًشگاُ هساجعِ ًوايٌد .شاياى ذكس است ايي داًشگاُ دز زٍشّای پٌجشٌبِ ٍ جوعِ تعطيل هی باشد.
تذکز : 1
ایي تاسیخ قابل توذیذ ًوی باشذ ٍ عذم هشاجعِ دس تاسیخْای رکش شذُ بِ هٌضلِ اًصشاف تلقی گشدیذُ ٍ
بشابش هقشسات اقذام الصم بِ عول هیأیذ.
هذاسك هَسد ًیاص جْت تشکیل پشًٍذُ :
 . 1فسم تکويل شدُ اطالعات فسدی كِ دز سايت داًشگاُ بازگصازی گسديدُ است.
 . 2اصل ٍ تصَيس توام صفحات شٌاسٌاهِ
 . 3اصل ٍ تصَيس كازت خدهت ًظام ٍظيفِ عوَهی ( ٍيژُ آقاياى)
 . 4اصل ٍ تصَيس هدزک تحصيلی
 . 5اصل ٍ تصَيس كازت هلی
 . 6هدازک دال بس ايثازگسی (خاًَادُ شْدا ـ جاًباشاى ـ آشادگاى ـ زشهٌدگاى) ( دز صَزت دازا بَدى)
 . 7هدازک عضَيت بسيج ( دز صَزت دازا بَدى)
 . 8چْاز قطعِ عکس  3 4پشت ًَيسی شدُ
تزکش  :كليِ تصاٍيس هدازک ازائِ شدُ هی بايست دز صفحِ  A4تْيِ گسدد.

کویتِ استخذام داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی دسهاًی ّشهضگاى

بسوِ تعالی
جوَْزی اسالهی ايساى
داًشگاُ علَم پصشکی ٍ خدهات بْداشتی دزهاًی ّسهصگاى
اساهی پزیشفتِ شذگاى آصهَى قشاسدادی بَْسص هَسخ ( 1395/10/9سشی پٌجن)
بٌذ ( )4هصَبِ هَسخ ّ 95/7/6یأت اهٌاء داًشگاُ ( 1/5بشابش ظشفیت)
 1ـ شهرستاى هحل جغرافیایی هورد تقاضا  :بندرعباس
 1/1ـ واحد هورد تقاضا:حسنلنگی باال (  2نفر زى)
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