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مورخ استخدامي آزمون ذخيره و اصلي شدگان قبول كليه اطالع ذيل8/3/94به مدارك داشتن دست در با شده اعالم بندي زمان برنامه طبق رساند ادارهمي به

دانشگاه نمايندكارگزيني :مراجعه

شناسايي)1 مدارك كپي و اصل

عكس6)2 3*4قطعه

معافيت)3 يا خدمت پايان كارت كپي و )آقايانجهت(اصل

التحصيلي)4 فارغ گواهي اختياري هاي رشته تحصيلي(جهت )مدارك

اجباري)5 هاي رشته پزشكي(جهت ، دارويي–پرستاري امور عمل–كارشناس پزشكي–آزمايشگاه–هوشبري–اتاق پايان)راديولوژي–فوريتهاي

يا اشتغالطرح گواهي يا طرح از طرحمعافيت اليحهبه

بودن)6 بومي بر دال ذيلمدارك شرح :به
باشد- ذيل شرايط از يكي واجد كه گردد مي اطالق فرادي ا به بومي :داوطلب

باشد)الف- يكي استخدام براي تقاضا مورد محل استان يا شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل استان يا .شهرستان

دول)ب- پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و مسلحهمسر نيروهاي يا و بازنشسته(ت يا و شاغل از مورد)اعم محل استان يا شهرستان با آنان بازنشستگي يا فعلي خدمت محل استان يا شهرستان كه

باشد يكي آنان استخدام براي .تقاضا

چهار)ج- حداقل تحصيلي)4(داوطلب سنوات از دانشگاه(سال يا و دبيرستان راهنمايي، صو)ابتدايي، به كردهرا طي استخدام براي تقاضا مورد محل استان ويا شهرستان در متناوب يا متوالي رت

.باشد

چهار)د- حداقل وي، همسر ويا مادر پدر، يا باشند)4(داوطلب داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل استان يا و شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه شده.(سال تعيين مدت به بيمه حق پرداخت

است احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط ).صرفاً

باشد:1تبصره مي نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات بودن، بومي تعيين براي شهرستان و استان مبناي

ايثارگري.)7 سهميه شدگان عاديپذيرفته معلولين ايثارگري،(و بر دال مدارك معلوليتاصل همراهيا به ذيربط مراجع از مورد آنحسب )تصوير



ذخيره و اصلي شدگان قبول مراجعه بندي زمان جدول

آباد خرم شنبهروز:پرستار چهارشنبهسه ساعتتير31و30و تا8از ساعت13صبح از 15تا14و

بروجرد پنجشنبه–نورآباد-پرستار روز اليگودرز و ساعت1/5/94كوهدشت تا9از 13صبح

پزشكي–پزشكعمومي دارويي–فوريتهاي درماني–كارشناسامور شناسي–فيزيوتراپي-كاردرماني-گفتار كارشناسامور–روان

شنبه ساعت3/5/94بيمارستانها تا8از ساعت13صبح از 15تا14و

پزشكي–منشي مدارك و ساعت4/5/94يكشنبه–هوشبري–پذيرشآمار تا8از ساعت13صبح از 15تا14و

عمل دوشنبه-تجهيزات–تغذيه–مددكار-ماما–راديولوژي–آزمايشگاه–اتاق محيط ساعت4/5/94بهداشت تا8از از13صبح و

15تا14ساعت


