
  بسمه تعالی

  

(رشته فوریت هاي  10/10/96آزمون استخدامی مورخ داوطلبین بدینوسیله فهرست اسامی 

به شرح ذیل اعالم می گردد. لذا ضروري است داوطلبان  گزینشهسته مراجعه به جهت  پزشکی)

داشتن  همراه، با 12:00الی  07:00 از ساعت 08/05/1397لغایت  06/05/1397از مورخ محترم 

خرم  ،لرستان به نشانیعلوم پزشکی لرستان  دانشگاههسته گزینش  کلیه مدارك اشاره شده ذیل به

 4ساختمان شماره  ،پائین تر از میدان توحید (بیمارستان توحید) ،توحیدخیابان ،قاضی آباد  ،آباد

 : مراجعه نمایندعلوم پزشکی لرستان  دانشگاه

  

  شدهپشت نویسی  3*4چهار قطعه عکس  - 1

 تمامی صفحات  شناسنامهکپی  وشناسنامه اصل  - 2

 کارت ملی کپیاصل و  - 3

  اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافی از خدمت براي آقایان - 4

 (معرفی نامه شروع به طرح یا پایان طرح)آخرین مدرك تحصیلی  کپی - 5

 جانبازي ،ایثارگري  ،کپی کارت بسیج  - 6

عناوین کسب شده برتر ورزشی  ،کتب معتبر مرتبط با شغل   ،هشیپژوو  مقاالت علمی ،کپی دوره هاي کامپیوتر - 7

 استانی و کشوري

 
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

  

  *تذکرات بسیار مهم*

می باشند؛ در این  در حال تحصیل در مقاطع باالتر از مقاطع اعالم شده در آگهی داوطلبانی که در خصوص -1

به واحد کارگزینی (ستاد دانشگاه)  31/05/1397حداکثر تا خود را از تحصیل گواهی انصراف  می بایستمرحله 

ارائه نمایند. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق این بند بر عهده پذیرفته شدگان خواهد بود لذا در هر مرحله از 

حکم مزبور لغو و بال اثر می شود و داوطلب  ،مصاحبه و حتی در صورت صدور حکم استخدامی  ،مراحل استخدام 

  هد داشت.حق هیچگونه اعتراضی نخوا

در صورتیکه شخص پذیرفته شده در بدو استخدام داراي مدرك تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرك تحصیلی  -2

مندرج در آگهی باشد ملزم به ارائه تعهد نامه ي محضري مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی مربوطه 

 پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.



, می بایست تعهد محضري مبنی بر سابق) می باشند  2ب ه دوم (در خصوص داوطلبانی که فاقد گواهینامه پای -3

) ارائه نمایند. بدیهی است در صورت 1398ماه  صاحبه (حداکثر تیرارائه اصل گواهینامه تا پایان یکسال از زمان م

 اهد شد.قی خوفرد کان لم یکن تلخدام تعیین شده است صل گواهینامه در مدتا عدم ارائه

  

  شغل محل و حروف الفبابه ترتیب  جهت مراجعه به هسته گزینش دانشگاهداوطلبین فهرست اسامی 

  

 12656کد شغل محل :  -شبکه بهداشت و درمان الیگودرز -محل مورد تقاضا : الیگودرز -رشته شغلی : کاردان فوریت هاي پزشکی 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  شیخ احمد  صحرایی سرابی  مرتضی  1

  علیرضا  عیسوندي  حمیدرضا  2

  حسین  نجفی پور  محمد  3

  

 12657کد شغل محل :  -بیمارستان امام خمینی (ره) -محل مورد تقاضا : بروجرد -رشته شغلی : کاردان فوریت هاي پزشکی 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  اسداله  ازادي فر  فرزاد  1

  نادر  بختیاري  ایمان  2

  کرم  عبدالملکی  محسن  3

  علی رضا  عزیزپورالواري  محمد  4

  



 12658کد شغل محل :  -شبکه بهداشت ودرمان دورود -محل مورد تقاضا : دورود -رشته شغلی : کاردان فوریت هاي پزشکی 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  حیدر  شاکرمی  اصغر  1

  سیف اله  شایان فرد  محمد  2

  محمود  میرزایی زمانه  سعید  3

  

 12668کد شغل محل :  -بیمارستان ایت اهللا بروجردي -محل مورد تقاضا : بروجرد -کارشناس فوریت هاي پزشکی رشته شغلی : 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  علی  بازوند  مصیب  1

  خداکرم  حمیدوند  محسن  2

  حسن مراد  شاهیوند  یاسر  3

  طیاربگ  گراوند  سجاد  4

  

 12669کد شغل محل :  -بیمارستان اعصاب و روان مهر -محل مورد تقاضا : خرم اباد - رشته شغلی : کارشناس فوریت هاي پزشکی

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  بابامراد  امیري  رضا  1

  بابامراد  مرادیان عالم  امین  2

  نبی  پادروند  نواب  3

  



 12694کد شغل محل :  -علی (ع)  بیمارستان امام-محل مورد تقاضا : ازنا -رشته شغلی : کاردان فوریت هاي پزشکی 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  میرزاقلی  کاظمی  علیرضا  1

  علی جان  ناظري  حمید  2

  

 12695کد شغل محل :  -شبکه بهداشت و درمان ازنا -محل مورد تقاضا : ازنا -رشته شغلی : کاردان فوریت هاي پزشکی 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  یوسف  خوشنام سقا  میالد  1

  غالمعلی  نظریان  مسلم  2

  

 12696کد شغل محل :  -مرکز بهداشت سپیددشت -محل مورد تقاضا : خرم اباد -رشته شغلی : کاردان فوریت هاي پزشکی 

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  محمدجعفر  اسمعیل وند  علی  1

  نیازعلی  خورشیدوند  میثم  2

  (( پایان ))


