
 بسمٍ تعالی

قورا داد  بدیىًسیلٍ فُرست اسامی دايطلبان دعوً  دودٌ تُوت بر سوی مودا م    موًن       

بٍ درح تودي  ییوا اعومی موی .وردد  لورا اوري   اسوت          32/60/79مً خ   کا  معیه

دايطلبان محتری طبق تدي   مان بىد ، با د دست دادته کلیوٍ مودا م ادوا ٌ دودٌ ییوا      

تىو    -بواد    سود ابلًا  سوید تموا  الودیه      بٍ وشاوی سیرتان داوشکدٌ علًی پزدکیبٍ 

 مراتعٍ ومایىد:  مىابع اوساوی )ياحد کا .زیىی( ادا ٌپا م ترافیک  

  تواهی صفحات  ضٌاسٌاهِ تصَیر دٍ برگ  اصل ٍ -1

  کارت هلی تصَیر دٍ برگ اصل ٍ  -2

  آخریي هذرک تحصیلی  تصَیردٍ برگ اصل ٍ  -3

ٍیا ، هعافیت  ٍضعیت طرح  ًیرٍی اًساًی  جْت رضتِ ّای هطوَل طرح ) پایاى طرح تصَیر دٍ برگ اصل ٍ  -4

 گَاّی اًصراف از طرح حسب هَرد برابر هفاد آگْی (

 (ٍ ... تصَیر کلیِ هذارک ٍتاییذیِ ّای هربَط بِ سْویِ ّای اًتخابی )ایثارگری ، بَهی دٍ برگ  اصل ٍ -5

 قطعِ عکس پطت ًَیسی ضذُ ضص -6

 کارت پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ عوَهی ٍیا هعافیت دائن )ٍیژُ آقایاى( صَیرتدٍ برگ  اصل ٍ -7

 ٍ یک عذد پَضِ دٍار( رًگآبی یک عذد پَضِ دٍ عذد پَضِ) -8

 کارت فعال بسیج در صَرت دارا بَدى -9

 
  هذارک بَهی بَدى )استاى یا ضْرستاى( : )بِ ّوراُ داضتي حذاقل یکی از هَارد ریل جْت تائیذ سْویِ کافی است (

 ضٌاسٌاهِ ّوسر تصَیراصل ٍ   -1

هحل تحصیل ٍ یا ادارُ آهَزش ٍ  ، راٌّوایی یا دبیرستاىاز )دبستاىچْار سالِ   بِ ّوراُ داضتي گَاّی اضتغال بِ تحصیل -2
 (پرٍرش ضْرستاى

 (کارکٌاى دٍلتپرسٌل ًیرٍّای هسلح یا )ٍیژُ فعلی یا بازًطستگی ّوسر، پذر یا هادراضتغال از هحل  گَاّی هعتبر  -3

 ٍ یا ّوسرٍی پذر ، هادر ، داٍطلب جْت ریس سَابق بیوِ هوَْر بِ هْر سازهاى بیوِ گر -4

 *ترکرا  بسیا  مُم*

ٍ صسفبً بسای سبیس زضتِ ّب یم ٍ ًین بسابس سِ بسابس بسای زضتِ ضغلی دازای هصبحبِ ٍ بِ هیصاى  لیست اعالم ضدُ. 1

 داًطتهدُ  بِ صَزت هَقتت بتَدُ ٍ قبتف ه تبد  مْتی هٌتطسضتدُ اش ستَی        ٍلیِ هدازل افساد جْت بسزسی اٍ

داٍقلت  بتَدُ ٍ اٌبً تِ     ضتص   هسئَلیت ًبضی اش عدم  زعبیت ضَابط ٍهكسزات اعالم ضدُ دز  مْی بسعْدُ

صحت اقالعبت اعالم ضدُ تَسط  ًْب دز  شهَى هحسش ًگسدد اٍلَیت افساد نبى لتن یهتي تلكتی ٍ اش بتیي ستبیس      

الشم بِ ذنس است لیست ًْبیی جْت  اًجبم هساحل مصیٌص دز زضتِ ّبی . یسش اًجبم خَاّد مسدیدهتكبضیبى پر

 ضغلی هسبَقِ هتعبقببً  اش قسیف ّویي سبیت اعالم خَاّد مسدید.



 

 تدي   ماوبىد 

  دتٍ دغلی تا ید مراتعٍ  دیف

 پزستار 22/7/7937 1

 حسابدار 29/7/7937 3

 حقوقی،مهندس تاسیساتکارشناس  22/7/7937 2

 کتابدار،کارشناس آسمایشگاه غذا و دارو 22/7/7937 4

 

ي  تلقوی    موًن  ادامٍ مراحااوجای بدیُی است عدی مراتعٍ دايطل  د   مان تعییه ددٌ بٍ مىزلٍ اوصراف ا  *
  طبق مقر ا  ا  سایر افراد بٍ تایگزیىی ایشان دعً  بعما ذًاَد  مد

 دعً  ددٌ برا  بر سی مدا مفُرست اسامی دايطلبان 

 

 تقااا دغا محا یدغل دتٍ  کد ملی  دیف

1 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9393392327

2 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9393223902

3 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9797292222

4 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9393732320

5 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9303799073

6 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9393322027

7 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 9393392920

8 
 بیمارستان امام رضا )ع( پزستار 2303229277

9 
 بیمارستان امام رضا )ع( مهندس تاسیسات 9773323202

10 
 رضا )ع( بیمارستان امام مهندس تاسیسات 2303733722

11 
 بیمارستان امام رضا )ع( حسابدار 2303737329

12 
 بیمارستان امام رضا )ع( حسابدار 7777939922

13 
 بیمارستان امام رضا )ع( حسابدار 9797979977



14 
 بیمارستان امام رضا )ع( حسابدار 9337279339

15 
 بیمارستان امام رضا )ع( حسابدار 9723727973

16 
 بیمارستان امام رضا )ع( کارشناس حقوقی 9393792727

17 
 بیمارستان امام رضا )ع( کارشناس حقوقی 9377092732

18 
 بیمارستان امام رضا )ع( کارشناس حقوقی 9723792329

19 
 معاونت آموسشی،تحقیقات و دانشجویی،فزهنگی کتابدار 2273929077

20 
 دانشجویی،فزهنگیمعاونت آموسشی،تحقیقات و  کتابدار 9797233232

21 
 مدیزیت غذا و دارو کارشناس آسمایشگاه غذا و دارو 9223727309

22 
 مدیزیت غذا و دارو کارشناس آسمایشگاه غذا و دارو 9377320973

 


