
   اطالعیه

خواهشمند با توجه به لیست پیوست  18/11/98مسئول دفتر در آزمون قراردادی مورخ ، بینایی سنجی واتاق عمل ، پذیرفته شدگان در رشته پرستاری 

اقدام و پس از تکمیل  Gov.ir .http:/selection.behdasht:گزینش به نشانی ینسبت به دریافت فرم مشخصات فردی از طریق سایت هیات مرکز است

دانشگاه علوم پزشکی و -خیابان ساحلی-قم به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به آدرس:  ذیلفرم همراه با مدارک 

  نمایند.ت بهداشتی درمانی قم مراجعه خدما

    

 مدارک الزم برای ارائه به هسته گزینش دانشگاه:

 قطعه عکس پشت نویسی شده 3 -1

  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب -2

  اصل و تصویر کارت ملی متقاضی -3

 یا معافیت دائم )ویژه آقایان(  نظام وظیفه عمومی اصل و تصویر کارت پایان خدمت-4 

 اصل و تصویرآخرین  مدرک تحصیلی  -6

  پرستاری و اتاق عمل.در رشته  پزشکانشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرام ویژهویر گواهی پایان طرح یا معافیت صل و تصا-7

 . هستند خدمت حال در ضریب بدون یا اندو نموده تمدید طرح که کسانی برای طرح به اشتغال گواهی-9

* 

دبیرخانه محترم هیات مرکزی هسته گزینش وزارت  14/12/98/ه /م گ  مورخ 160160الزم به ذکر است در اجرای موافقت شماره 

روزه ( به واحدهای محل خدمت خود معرفی  89 قرارداد)در قالب  نهاییبهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،پذیرفته شدگان 

 د.خواهند ش

** 

له پذیرش نهایی روزه به منز 89و انعقاد قرارداد تکمیل فرم مشخصات فردی و تشکیل پرونده در گزینش  اصرفالزم به ذکر است 

نبوده و گزینش پس از بررسی سوابق افراد با اعمال ضابطه انتخاب اصلح نسبت به اعالم اسامی نهایی داوطلبان جهت تمدید 

 قرارداد اقدام خواهد کرد.

 08/04/99تاریخ  در مدیریت منابع انسانی مدارک الزم برای ارائه به 

  3*4سه قطعه عکس  -1

 اصل شناسنامه -2

 اصل کارت ملی  -3

                                                                                                                                                                           

 مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                                                       

 

 

 ساعت مراجعه  روز تاریخ مراجعه رشته شغلی ردیف

 13الی  9از ساعت  یکشنبه 08/04/99  بینایی سنجی-مسئول دفتر-اتاق عملکارشناس -پرستار 1



 

 

 

 رشته شغلی  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 پرستار )زن( 386607753 جعفری  ساره  1

 پرستار )زن( 3991979098 مرادی  پریسا  2

 پرستار )زن( 2650148098 یعقوبی گردریشه کبری  3

 پرستار )زن( 510023312 مالیی افسانه  4

 پرستار )زن( 3970015650 الوندی معصومه  5

 پرستار )زن( 370109597 منصوریان  منصوره  6

 پرستار )زن( 371224012 باخدای دهبنه زهرا 7

 پرستار )زن( 370801326 صادقی اعظم 8

 پرستار )زن( 370952979 هدایتی اکمل فاطمه ثنا  9

 پرستار )مرد( 370965752 داودی  محمد رضا  10

 پرستار )مرد( 370733381 شهابی  علی  11

 عمل کارشناس اتاق  370942337 شاه جمالی مریم  12

 مسئول دفتر 105256514 مهدویان محمدحسین 13

 کارشناس بینایی سنجی 370759419 ابراهیمی زهرا 14


