
 اطالعيه

وطلبان گراميقابل توجه  2آزمون بكارگيري نيروي شركتي مورخ  دا 1/11/95 :  

  .بشرح ذيل جهت اطالع داوطلبين گرامي اعالم ميگردد 21/11/95بدين وسيله فرآيند انجام مراحل آزمون نيروهاي شركتي مورخه 

 .نمايند مشاهدهخود را  وضعيت ir.ac.bums.www با مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  11ساعت  27/11/95روز چهارشنبه  مي توانند ازداوطلبين  -1

 ذكر شدهو بر اساس باالترين نمره و اولويت هاي قانوني در هر عنوان و محل شغلي برابر ظرفيت پذيرش  2اعالم اسامي واجدين شرايط مرحله اول به ميزان - 2

  درآگهي خواهد بود 

از شناخته گرديده اند  برابر ظرفيت قرار گرفتند 2آن دسته از داوطلبين محترم كه در اولويت -3 و مهلت تعيين شده  و مج برابر جدول (مي بايستي در فرصت 

دانشگاه علوم پزشكي  _روبروي خيابان فردوسي  _خيابان معلم  –بيرجند : آدرس مقرر به  در موعد را) ذيل  بشرح(مدارك خويش ) زمان بندي ذيل 

تحويل تا مورد بررسي قرار گرفته وچنانچه مدارك و مستندات  آنان باشرايط احراز اعالم شده و ساير مفاد آگهي   دانشكده پرستاري و مامايي –بيرجند 

به مرحله بعدي  به  انجام(مطابقت داشته باشد  معرفي و  در غير اينصورت  از ليست مذكورحذف و از سايرداوطلبين به ترتيب نمره در آزمون تا تكميل ) مصاح

 .دعوت به عمل خواهد آمد)برابر 2(ظرفيت

كامل و با شرايط برابر ظرفيت مي باشد آن دسته ازداوطلبين كه مدارك و مستندات آنان  2اينكه پذيرش مرحله اول به ميزان تاكيد مي گردد نظر به  -4

به مرحله بعدي  21/11/95مندرج در آگهي بكارگيري نيروي شركتي مورخ  به(مغايرت نداشته باشد   .دعوت مي شوند) آزمون مصاح

ديهي فت باعالم نتايج نفرات براساس مجموع نمره كتبي و مصاحبه به ترتيب از باالترين نمره و اولويت هاي قانوني ذكر شده در آگهي صورت خواهد گر -5

با  صرفا و يا جايگزين مرخصي ، شركت مجاز خواهد بود بكارگيري شدهدر صورت انصراف نفرات تعيين خواهند شد ، به عنوان رزرو  افرادي كه است 

 .اقدام نمايدبه ترتيب اولويت دانشگاه به جايگزيني آنان  منابع انسانيو مديريت  مديريت هماهنگي و نظريه دانشگاه و اخذ مجوز از معاونت توسعه

به  -6 به عمل خواهد آمد مقرر گرديد  پذيرش در مرحله اول به ميزان در عنوان شغلي نگهبان با توجه  ي نيز  ، تست آمادگي جسمان مصاحبه   3اينكه عالوه بر 

 .برابر ظرفيت مورد نياز دعوت به عمل آيد  تا پس از طي مراحل فوق اقدام الزم صورت پذيرد

 :مدارك مورد نياز 

نامه تمام صفحات  -1     اصل به همراه تصوير  شناس

 ) پشت و رو (اصل به همراه تصوير كارت ملي  -2

 )قطعه  4(    4*3عكس  -3

 اصل به همراه تصوير مدرك تحصيلي  -4

 ) پشت و رو(اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت  يا معافيت  ويژه آقايان  -5

 )موارد ذكر شده حسب مورد بر اساس (مدارك دال بر بومي بودن  -6

 صرفا گواهي صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مالك عمل خواهد بود ) ويژه داوطلبين ايثارگر(مدارك دال بر ايثارگري  -7

 



 .ثبت نام  حق پرداخت بر مبني بانكي رسيد -8

 )ويژه داوطلبين عنوان شغلي راننده(اصل به همراه گواهي نامه رانندگي پايه يكم -9

 .رم ثبت نام الكترونيكي پرينت ف -10

زشكي بيرجند اعم از شاغل يا بازنشسته -11 نان دانشگاه علوم پ ژه فرزندان يا همسران كارك  كپي آخرين حكم حقوقي پدر يا مادر يا همسر وي

داوطلبين شركتي شاغل در شركتهاي ويژه (با ذكر تاريخ شروع و پايان خدمت گواهي صادره از سوي واحد محل خدمتي با تاييد مديريت منابع فيزيكي دانشگاه  -12

كاري بيمارستان رازي ي پيمان بقه پرداخت بيمه  و راديوتراپ  به همراه پرينت سا

ژه داوطلبين داراي طرح اجباري نيروي انساني(گواهي پايان يا معافيت از طرح  -13  )وي

 كارنامه قبولي در مرحله اولپرينت ارائه  -14

 يك عدد پوشه روغني -15

 .حويل مدارك انجام نخواهد گرديدتهر كدام از مدارك مورد نياز فوق ، ارائه نگردد يا كسر باشد از داوطلب : تذكر 

        برنامه زمان بندي جهت ارائه مداركبرنامه زمان بندي جهت ارائه مداركبرنامه زمان بندي جهت ارائه مداركبرنامه زمان بندي جهت ارائه مدارك

  ساعت مراجعه  تاريخ مراجعه  محل جغرافيايي خدمت  عنوان شغلي

بح الي  30/8  30/11/95شنبه   بيرجند   خدمه مرد   14ص

  14صبح الي 8  1/12/95يك شنبه   ، فردوس بيرجند   متصدي پذيرش زن، ) ديپلم و ليسانس(زن خدمه زن ، منشي 

يمار بر  ،راننده) تمام گروه ها(متصدي پذيرش مرد ، تاسيسات    14صبح الي 8  2/12/95دوسنبه   بيرجند  ، ب

  14الي ظهر 30/11  3/12/95سه شنبه   فردوس    ، راننده،بيماربرخدمه مرد 

  نگهبان 
فردوس ، قاين ، زيركوه ، 

  درميان
  11الي  صبح 8  3/12/95سه شنبه 

  ،متصدي پذيرش مرد )تمام گروه ها(مرد ، تاسيسات ) ديپلم و ليسانس(منشي 
بيرجند ، فردوس 

  ،درميان،سربيشه ، سرايان
  14صبح الي 8  7/12/95شنبه 

اس خدمات آموزشي ،انباردار،حسابدار،كارپرداز،متصدي  كتابدار،كارشن

  امور دفتري ، كارگزين،مسئول دفتر 

بيرجند،فردوس 

  ،سربيشه،سرايان،درميان
  14صبح الي 8  8/12/95يك شنبه 

  

 

 

 



 

 عدم قبولي

 

 قبول

   

وجه به  ظر گرفتن داوطلب گرامي ، با ت مره كلدر ن .شما  در اين مرحله مجاز شناخته نشده ايد ، ن  

مره كل ظر گرفتن  ن وجه به در ن ارائه (مراحل بعدي  به ورود جهت   ، شما  داوطلب گرامي ، با ت

ت و سقم آن در صورتيكه مدارك شما با شرايط  .ناخته شده ايد مجاز ش) مدارك و بررسي صح

متقاضيان مرحله اول  احراز و ساير مفاد اعالمي در متن آگهي مطابقت نداشته باشد از فهرست 

يد ه مدارك .حذف خواهيد گرد اطالع از زمان و مكان ارائ گاه علوم  به منظور  ه سايت دانش ب

  . مراجعه فرماييدir.ac.bums.www پزشكي بيرجند به آدرس 


