بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
داوطلبان دعوت شده جهت بررسیی دیدار

آزدیون اسیدادادی دیور

 96/10/1بیه شیرج جیدوی یی

جهیت

تشکی پرونده به سداد دانشگاه (حسینه )از ساعت  9صبح تا  3بعد ظهر دراجعه فردایند.
تاریخ

شرج

یهمیه 1397/01/27
یارارادن داراس سی
ایثی

ساعت

آدرس

9صبح تا  3بعد ظهر

یاسوج -بلیوار دههیرس-
سداد دانشگاه-حسینه

 25درصییید 5درصییید و
دعلولین
رشده پرسدارس

1397/01/28

9صبح تا  3بعد ظهر

سایر رشده ها

1397/01/29

9صبح تا  3بعد ظهر

یاسوج -بلوار دههرس-
سداد دانشگاه -حسینیه
یاسوج -بلوار دههرس-
سداد دانشگاه -حسینیه

اص و تصویر تمادی صفحات شناسناده:
 -1اصل و تصویر کارت ملی
 -2اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 -3اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح  ،معافیت  ،گواهی
اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )
 -4اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری  ،بومی و ) ...
 -5چهار قطعه عکس پشت نویسی شده
 -6پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
 -7اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 -8اصل و تصویر گواهینامه ب( )2یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
 -9اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی
 -11اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیئدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی
 -11یک عدد پوشه سبز رنگ (پاپکو) برای رشته های بهداشتی درمانی و سایر رشته ها آبی رنگ (پاپکو)

(در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف می باشد )
ددار

بودی بودن (اسدان یا شهرسدان) ( :به همراه داشدن حداق یکی از دوارد ی جهت تائید سهمیه کافی است )

 -1اصل و تصویر شناسنامه همسر
 -2به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل چهار ساله از (دبستان ،راهنمایی یا دبیرستان محل تحصیل و یا اداره آموزش و
پرورش شهرستان)
 -3گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر ،پدر یا مادر( ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت)
 -4ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گر جهت داوطلب  ،پدر  ،مادر و یا همسروی

