داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی دسهاًی جیشفت
فشم اطالعات فشدی
ًام ٍ ًام خاًَادگی ً ............................. :ام پذس ................... :شواسُ شٌاسٌاهِ  ................. :کذ هلی ..................... :هتَلذ:
 31....../...../.......هذسک تحصیلی  : ...............................تاسیخ فاسغ التحصیلی ........................ :گشایش ............ :تاسیخ ششٍع
طشح .......................... :تاسیخ توذیذ طشح.................. :تاسیخ هعافیت اص طشح ............... :تاسیخ پایاى طشح .................. :هذت سشتاصی:
 .................ساتقِ قشاسدادی ............ :ساتقِ ششکتی  .................. :ایثاسگشی  .......................شواسُ تواس ........................ :شواسُ
تواس ضشٍسی ..................... :شواسُ تواس ثاتت .............................. :کذ پستی ........................ :آدسس دقیق هحل سکًَت :
 ..............................................................آدسس دقیق هحل سکًَت ضشٍسی .............................................................. :هحل استخذاهی
آصهَى  :شْشستاى ............. :اعالم هی داسد :پس اص هطالعِ ٍ تشسسی دقیق دفتشچِ ساٌّوای آصهَى استخذاهی داًشگاُ ٍ اطالعیِ
کِ اص طشیق سایت داًشگاُ اطالع سساًی گشدیذُ ،هذاسک الصم جْت اًجام اهَس استخذاهی خَد تِ تعذاد  ............تشگ دس
تاسیخ ..................دس سایت هذیشیت تَسعِ ٍ سشهایِ اًساًی تاسگزاسی شذُ ٍ تا اطالع اص ایٌکِ ّیچ گًَِ هذسک جذیذی هتعاقثاً
پزیشفتِ ًخَاّذ شذ ،حق ّشگًَِ اعتشاضی دس ایي صهیٌِ سا اص خَد سلة هی ًواین .همچیه متعهذ میگزدم مشمول
تذکزات مهم (بىذهای 1تا ) 7در خصوص شزایط عمومی مىذرج در دفتزچه راهىمای آسمون استخذامی داوشگاه که
به شزح سیز اعالم می گزدد ومی باشم .
تذکزات مهم در خصوص شزایط عمومی :

افزادی که مجاس به شزکت در ایه آسمون استخذامی ویستىذعبارتىذ اس:
 -3هستخذهیي سسوی ٍ پیواًی ٍ افشاد تاصًشستِ ٍ تاصخشیذ خذهت دستگاُ ّای اجشایی.
 -2اًفصال شذگاى دائن اص خذهت ٍ یا اخشاج شذگاى تَسط ٍاحذّای تاتعِ ٍصاست تْذاشت
 -1افشادی کِ تِ هَجة آساء هشاجع قضائی ٍ ری صالح  ،اص خذهات دٍلتی هٌع شذُ تاشٌذ
 -4افشادی کِ تعْذ اًجام کاس تِ سایش هَسسات ٍ یا دستگاُ ّای اجشایی داسًذ
 -5داسًذگاى هذاسک تحصیلی هعادل دس سشتِ تحصیلی آگْی شذُ
 -6داسًذگاى هذاسک تحصیلی هشتثط تاالتش اص هقاطع اعالم شذُ دس ششایط احشاص هٌذسج دس آگْی(هالک هشتثط تَدى یا
ًثَدى هقطع ٍ سشتِ تحصیلی  ،طشح طثقِ تٌذی هشاغل هَسد عول داًشگاُ هی تاشذ (.
تثصشُ:دس صَستیکِ داٍطلة دس تذٍ استخذام داسای هقطع تحصیلی تاالتش غیشهشتثط تا ششایط احشاص طشح طثقِ تٌذی
هشاغل ٍ هذسک تحصیلی هٌذسج دس اگْی تاشذ ،هلضم تِ اسائِ تعْذ ًاهِ هحضشی هثٌی تش عذم دسخَاست اعوال
هذسک تحصیلی هشتَطِ پس اص صذٍس حکن استخذاهی خَاّذ تَد.داٍطلثاى داسای هقاطع تحصیلی تاالتش اص هقاطع
اعال م شذُ هی تایست قثل اص ثثت ًام  ،اص هشتثط یا غیشهشتثط تَدى هقطع تحصیلی خَد تا ششایط احشاص هٌذسج دس
آگْی اطالع حاصل کشدُ ٍ سپس ًسثت تِ اًتخاب شغل هحل خَد اقذام ًوایٌذ
 -7ضَاتط ششکت داٍطلثاى شاغل دس سشتِ ّای داسای طشح اجثاسی هطاتق تا تٌذ(ب)ششایط اختصاصی استخذام
(صفحِ) 1خَاّذ تَد.
اهضا ٍ اثش اًگشت

