
  بسمه تعالی

  

  جهت بررسی مدارك 24/07/1399مورخ  قرارداديآزمون اطالعیه نتایج اولیه 

  

بررسی و تحویل  برايمی رساند،  )واجد شرایط جهت بررسی مدارك( داراي کارنامه قبولیبه اطالع داوطلبان 

و با همراه داشتن کلیه مستندات اشاره شده ذیل به واحد استخدام دانشگاه به  مدارك طبق جدول زمانبندي

ستاد مرکزي دانشگاه علوم  –میدان شهید انوشیروان رضایی  –خیابان معلم  –خرم آباد  –آدرس لرستان 

 .واحد کارگزینی مراجعه نمایند –ساختمان معاونت توسعه  –پزشکی لرستان 

  

  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه  -1

 اصلی و کپی کارت ملی -2

 )ویژه برادران(از خدمت  دائم اصلی و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت -3

 اصل و کپی آخرین مدرك تحصیلی -4

جهت رشته هاي ) معافیت از طرح یا پایان طرح( نیروي انسانیالیحه اصل و کپی آخرین وضعیت طرح  -5

جهت اشتغال تمدید طرح براي رشته هاي اجباري و نامه موافقت با انصراف از طرح  گواهی –اجباري 

 رشته هاي اختیاري

 ...)ایثارگري، معلولیت و (اصل و کپی کلیه مدارك و تائیده هاي مربوط به سهمیه هاي انتخابی  -6

 پشت نویسی شده 3*4 و قطعه عکسد -7

 پزشکی پرینت کارنامه مندرج در سایت سنجش -8

 )جهت رشته شغلی فوریت هاي پزشکی(یا پایه دوم ) 2(گواهینامه ب  اصل و کپی -9

 502مربوط به کارشناسان قراردادي و فرم خالصه  اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد -10

 )الزم براي نیروهاي شرکتی(اصل و کپی گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه  -11

 یک عدد پوشه همراه با گیره -12

  

  *مهمتذکرات بسیار *

و  استخدامی تلقی ادامه مراحلانجام بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از  *

  .طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد

به منزله قبولی قطعی نمی باشند و این ) یک تا سه برابر( با توجه ظرفیت آزمونمتذکر می گردد داشتن کارنامه  *

 .جهت بررسی مدارك می باشدمرحله صرفا 



ی که داوطلب و در صورت همزمان با بررسی مدارك صورت خواهد گرفت) BMI(سنجش قد و شاخص توده بدنی  *

بعمـل  داراي شرایط احراز نباشد از سایر مراحل مصاحبه حذف خواهد شد و از سایر افراد واجد شرایط دعـوات  

  .)شغلی کاردان فوریت هاي پزشکی ویژه رشته( خواهد آمد

  بعد از ظهر 13صبح الی  8ساعت مراجعه 

  رشته شغلی  روز مراجعه  تاریخ مراجعه  ردیف

 ،نورآباد، الشتر، خرم آباد( پرستاري  شنبه و یکشنبه  14/10/1399و  13/10/1399  1

، سپیددشت، دوره چگنی، کوهدشت

  )رومشگان

 ،الیگودرز، نچاالنچوال، دورود(پرستاري   دوشنبه  15/10/1399  2

  )بروجرد

کار ، گفتار درمانی، داروساز، پزشک عمومی  سه شنبه  16/10/1399  3

امور اجرایی ، تجهیزات پزشکی، درمانی

  )کلیه شهرستان ها(سالمت 

فناوري اطالعات  ،آزمایشگاهکارشناس   چهارشنبه  17/10/1399  4

کلیه (سالمت روان کارشناس ، سالمت

  )شهرستان ها

ماما ، بهداشت محیط ،بهداشت حرفه اي  شنبه  20/10/1399  5

  )کلیه شهرستان ها(

بهداشت مبارزه با بیماري  ،بهداشت خانواده  یکشنبه  21/10/1399  6

  )کلیه شهرستان ها( )بهداشت عمومی( ها

کلیه (رادیولوژي ، اتاق عمل، هوشبري  دوشنبه  22/10/1399  7

  )شهرستان ها

  )کلیه شهرستان ها(فوریت هاي پزشکی   سه شنبه و چهارشنبه  24/10/1399و 23/10/1399  8

  

  ))پایان ((  

 

  


