
 

)رشته ۹۸سال  پيماني ه آزمون استخدامياول پذيرفته شدگانقابل توجه 

 شغلي مددكار بهداشتي درماني(

 

 ياز ساو  30/08/1398ماور    پيماايي  استخدام مدارک آزمون يط جهت بررسيداوطلبان واجد شرا ياسام رو اعالميپ

از تااري  داشتن مدارک ذيل  پذيرفته شدگان مرحله اول با همراه است يسازمان سنجش آموزش کشور، ضرور

تهاران،     :ايسايي مرکز قلب و عروق شهيد رجائي به يشاايي  منابعبه اداره  2/11/۹۸لغايت  2۸/10/۹۸

  وليعصر، ابتداي بزرگراه آيت اله هاشمي رفسنجايي، جنب پارک ملت مراجعه يمايند:

   

 هشناسنام  صفحات يتمام  رياصل و تصو -1

  يکارت مل  رياصل و تصو -2

   يلين مدرک تحصير آخريل و تصواص -3

بايسات مادرک   باشاند ماي  آيدسته از پذيرفته شدگايي که داراي مدرک تحصيلي کارشناساي ارشاد ماي   : تذکر       

 کارشناسي مورد قبول در آگهي استخدام  را ييز ارائه يمايند.

 ده  ش يسيدو قطعه عکس پشت يو -4        

 شت سازمان سنجينت کاريامه چاپ شده از سايپر  -5        

  مدارک مربوطه درخصوص داوطلبايي که از شرايط افزايش سن استفاده يموده ايد ر ياصل و تصو -6        
 

  *ار مهميبس  تذکرات* 

 يجهات بررسا  )ثبات ياام    امهنگا بر اساس اظهارات داوطلب   صرفاًظرفيت زان سه برابر يست اعالم شده به ميل -1

جه يشده توسط داوطلب و ثبت اطالعات، يت هيد مستندات اراييو تا يو به صورت مشروط بوده لذا پس از بررس( مدارک

سازمان سنجش  يمنتشرشده از سو يشد. الزم به ذکر است طبق مفاد آگه توسط سازمان سنجش اعالم خواهد يييها

ت ضوابط و يرعا  از عدم يياش تيد و مسئولباش يم يمدارک اعالم يمنوط به بررس ييجه يهايکشور، اعالم يت آموزش

بوده و چنايچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آيهاا در آزماون    برعهده شخص داوطلب يمقررات اعالم شده در آگه

 يمندرج در آگه يمقرر قايوي يتهايب اولويان به ترتير متقاضين سايو از ب يکن تلقيت افراد کان لم ياولو محرز يگردد،

جهت دعاوت باه    ييست يهايخواهد آمد. الزم به ذکر است ل مدارک توسط دايشگاه مربوطه دعوت بعمل يجهت بررس

 شد.ت اعالم خواهد ين سايق همياز طر  جلسه مصاحبه متعاقباً

 

 و يتلقا  ين شده به منزله ايصراف از ايجام ادامه مراحل اساتخدام ييدر زمان تع است عدم مراجعه داوطلب يهيبد -2

 .شان دعوت بعمل خواهد آمديا ينيگزير افراد به جاياز ساطبق مقررات 

 


