
  هيعالطا   

 بيترت هب و طورشم تروص هب( ناگدش هتفريذپ يماسا ،بصيربه حول و قوه الهي و استعانت ازدرگاه خداوند 

 خروم يدادرارق يورين يريگراكب نومزآ زاين دروم تيفرظ ربارب هس نازيم هب )يگداوناخ مان يابفلا فورح

 تبث رد بلطواد تاراهظا ساسا رب ناگدش هتفريذپ باختنا تسا ركذ هب مزال .ددرگ يم مالعا 24/08/1397

 كرادم يسررب زا سپو دشاب يم طورشم تروص هب يهگآ رد جردنم ينوناق ررقم ياه تيولوا و يتنرتنيا مان

 مالعا هبحاصم تهج زاين دروم تيفرظ ربارب هس نازيم هب يياهن ناگدش هتفريذپ يماسا ،ناگدش هتفريذپ

  .دش دهاوخ

با در دست  شخصاً دنتسه فظوم 24/08/1397بكارگيري نيروي قراردادي مورخ پذيرفته شدگان  آزمون  

  آدرس:داشتن مدارك  و طبق جدول زمانبندي ذيل به 

(ساختمان پدافند  مركز آموزشي جوكار -خيابان ابوريحان بيروني -(ميدان حر) فلكه دوم آزادشهر –يزد 

  .مراجعه نمايند 14لغايت  03/8 عتاز سا غير عامل)

  مدارك مورد نياز:

  برگ ثبت نام اينترنتي امضاء شده داوطلب شركت در آزمون كه داراي كد رهگيري مي باشد. )1

  )كليه صفحات شناسنامه (اصل وكپي)2

  ملي پشت و رو(اصل وكپي)شناسائي )كارت 3

تاريخ حداكثر تا كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم (ويژه برادران) (مالك زمان كارت پايان خدمت )4

  باشد)مي 24/07/1397

تاريخ  ات رثكادح(مالك زمان فارغ التحصيلي  تحصيلي مندرج در شرايط احرازلا غرافمدرك  نيرخآ ريوصتو لصا)5

، آزمايشگاه غذا،دارو و بهداشتيداوطلبان شركت كننده در رشته هاي شغلي كارشناس و  باشد) مي 24/07/1397

) ، كارشناس امور اجرايي، كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري 3) ، (2) ، (1كارشناس آزمايشگاه (

و رشته شغلي  مي بايست مدرك تحصيلي  ليسانساپيدميولوژي و آموزش بهداشت) و روان شناس باليني ها(

  .ر زمان تحويل مدارك ارائه نمايندخود را نيز دمدرك فوق ليسانس ) 4كارشناس آزمايشگاه (

 حرطرشته هاي  ردمعافيت براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان گواهي پايان طرح و يا حكم يا )6

  )باشد مي30/09/1397تاريخ  ات رثكادح حرط ناياپ(مالك زمان  اك بيرض نيدهعتم زين و اجباري

گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حين انجام حكم تمديد طرح يا )7

  .طرح بوده ويا طرح خود را تمديد نموده اند



معرفي نامه ،گواهي نامه يا كارت ايثارگري صادره از  :شاملمدارك دال بر ايثارگري(ويژه داوطلبان ايثارگر))8

 پاسداران سپاه مستضعفين بسيجن سازما انساني نيروي معاونت از اي بنياد شهيد و امور ايثارگران

  . اسالمي انقالب

  جهت داوطلبان معلول. ناتسا بهزيستي سازمان ازمدارك دال بر معلوليت  )9

  بومي بودن آگهي استخدامي) (طبق مندرجات در شرايط)مدارك دال بر بومي بودن10

(مشمول داوطلبان كاردان  دادرارق داقعنا و آزمون نهائي حداكثر تا زمان اعالم نتايج 2)گواهينامه رانندگي ب 11

  وكارشناس فوريت هاي پزشكي)

  متقاضي. )اصل به همراه تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت و بر اساس اظهارات12

  در آن قرار داده شود. اعالميترتيب به  )12تا  1مورد نياز( گيره كه تمامي مدارك با )يك عدد پوشه همراه31

  

  :مهم ات تذكر

به ترتيب در پوشه گذاشته و تحويل  12الي  1د مدارك مورد نياز بندهاي )كليه داوطلبان موظف مي باشنالف

  )13نمايند.(طبق بند ل تحويل مدارك مسئوله مربوطه در مح

 معافيت طرح نيروي انساني،،بودن بومي ايثارگري، مدارك شامل داوطلبان ارائه شده مدارك كه صورتي درب)

 همچنين و آگهي در مندرج شرايط با مغاير عادي معلولين فارغ التحصيلي،خدمت نظام وو كار به اشتغال گواهي

 از مرحله هر در و كرد نخواهد ايجاد متقاضي براي حقي گونه هيچ، باشد نامي ثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات

 ساير از داوطلب ،محرز شود خالف آن نهايي پذيرش درصورت حتي و استخدامي مصاحبه اوليه، نتايج اعالم آزمون،

  .ندارد اعتراضي گونه هيچ حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب فرايند

با در نظر گرفتن اولويتهاي   ي نام خانوادگيالفباترتيب حروف به  شدگان آزمونبا توجه به اينكه اسامي پذيرفته ج)

اعالم  صورت مشروطمقرر قانوني مندرج در فراخوان بر اساس اظهارات متقاضي در فرم ثبت نامي اينترنتي به 

مدارك مورد شخصاً  ،به صورت مشروط موظف هستند طبق برنامه تنظيمي ذيل پذيرفته شدگانگرديده است كليه 

شرايط مندرج در نمايند تا برابر مقررات و  ثبت نام اينترنتي به ادرس مذكور تحويلرا بر اساس اظهارات در نياز 

  .آگهي بررسي گردد

از طريق همين سايت اطالع رساني و ساير مراحل بعدي  اعالم نتايج آزمون ،شامل ثبت نامآزمون كليه مراحل د) 

از كليه داوطلبان و پذيرفته شدگان تقاضا مي شود از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني با دانشگاه علوم خواهد شد 

سايت دانشگاه علوم پزشكي يزد به نشاني ه ها در پزشكي يزد خودداري نمايند و كليه اخبار و اطالعي

 www.ssu.ac.ir/ensani .دريافت نمايند  

حداكثر تا مي توانند شخصاً با ارائه مدارك و مستندات كافي ه) داوطلباني كه به نتيجه اعالم شده معترض مي باشند 

  نمايند.به اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات دانشگاه مراجعه  28/09/1397روز چهارشنبه مورخ 

  

  



  

طبق جدول زمانبندي ذيل به  مورد نيازبا در دست داشتن مدارك  شخصاً دنتسه فظومپذيرفته شدگان  

 مركز آموزشي جوكار -خيابان ابوريحان بيروني - (ميدان حر) فلكه دوم آزادشهر –يزد  آدرس:

  .مراجعه نمايند 14لغايت  03/8 عتاز سا (ساختمان پدافند غير عامل)

  

  ساعت  تاريخ  روز  عنوان شغل  رديف

شناس فوريت هاي كاردان و كار-داروساز-پزشك متخصص-پزشك عمومي  1

ز كارشناس پروت-رتودرمانيپكارشناس  -رشناس پرتوشناسيكا-پزشكي

  كارشناس اتاق عمل -درماني

  26/09/1397  دوشنبه

ت
اع
 س
از

 
30/8 

ي 
ال

14  

 -شيكارشناس پژوه-ر اجرايي سالمتكارشناس امو -روانشناس باليني  ٢

- بخشي فيزيكي(كاردرمان)كارشناس توان-كارشناس آزمايشگاه

ومبارزه با ارشناس پيشگيري ك-كارشناس اعضا مصنوعي(ارتوپد فني)

  تابدارك-بيماري ها(اپيدميولوژي و آموزش بهداشت)

  27/09/1397  سه شنبه

مهندس راه، -تمهندس تاسيسا-كارگزين- حسابدار-كارشناس شبكه  ٣

ر كارشناس امو -بط عموميكارشناس روا -ساختمان وشهرسازي

ر فرهنگي(علوم كارشناس امو -مالي(انباردار) مسئول خدمات -آموزشي

  كارشناس امور اداري - قرآني)

  28/09/1397  چهارشنبه

 

  انصراف از استخدام تلقي مي گردد* بديهي است عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله*


