بسمه تعالی

اطالعیه
ضمه آسصيی مًفقیت بشای معشفی شذگان آصمًن استخذام پیماوی مًسخٍ  ،۶۹/10/01بٍ اطالع می سساوذ با دس دست داشته
مذاسک ریل دس سيصَای سٍ شىبٍ ي چُاسشىبٍ مًسخٍ  ۶9/1/28ي  ۶9/1/2۶اص ساعت  ۶صبح لغایت  12/30بٍ آدسس خلخال–
خیابان شُیذ مظفش عضیضی – داوشکذٌ علًم پضشکی خلخال – ياحذ کاسگضیىی مشاجعٍ ومایىذ ،مقتضی است عذم مشاجعٍ دس
تاسیخ مقشس بٍ مىضلٍ اوصشاف پزیشفتٍ شذٌ محسًب میگشددَ .مچىیه اص آوجا کٍ اعالم اسامی بش اساس اطالعات خًد اظُاسی
دايطلبان دس صمان ثبت وام الکتشيویکی میباشذ ي بٍ مىضلٍ قبًلی وُایی وبًدٌ ي صشفاً جُت معشفی بشای بشسسی مذاسک ي يسيد بٍ
مشحلٍ بعذی فشآیىذ آصمًن می باشذ ،لزا دس صًست َشگًوٍ مغایشت دس اطالعات اعالمی ي یا عذم مطابقت ششایط دايطلبان با مفاد
آگُی بشابش مقشسات اقذام خًاَذ شذ.
 .1شٌاسٌاهِ (اصل ٍ کپی توام صفحات)  -کارت هلی (اصل ٍ کپی( ،هالک هحاسبِ احزاس شزایط سٌی السم،اٍلیي رٍس ثبت ًام  96/8/25هی باشذ.
 .2تصَیزکارًاهِ آسهَى.
 .3هذرک تحصیلی هَرد ًیاس در شزایط احزاس هشاغل هٌذرج در آگْی (اصل ٍ کپی(.
 .4کارت هعافیت ٍ یا پایاى خذهت ٍیژُ بزادراى یا ًاهِ اس یگاى خذهتی با قیذ تاریخ اتوام خذهت ٍظیفِ حذاکثز تا تاریخ ( 96/09/01اصل ٍ کپی(
 .5دٍ قطعِ عکس ( )3* 4با پشت سهیٌِ سفیذ ٍ پشت ًَیسی شذُ.
 .6ارائِ یکی اس هذارک بَهی هٌذرج در شزایط آگْی (هحل تَلذ خَد یا ّوسز بزاساس هحل هَرد تقاضا باشذ -حذاقل چْار سال سابقِ تحصیل در هقاطع
ابتذایی ،راٌّوایی ،دبیزستاى ،پیش داًشگاّی داشتِ باشذ ّ -وسز ٍ فزسًذ کارهٌذ رسوی ٍ پیواًی دٍلت یا ًیزٍّای هسلح اعن اس شاغل یا باسًشستِ
باشذ – داشتي سابقِ پزداخت بیوِ اشتغال حذاقل چْار سال تَسط داٍطلب ،پذر ،هادر ٍ یا ّوسز ایشاى)
 .7گَاّی اشتغال قزاردادی اس دستگاُ هحل خذهت بِ ّوزاُ خالصِ سَابق (فزم شوارُ  )502بزای شاغلیي قزاردادی ٍ تصَیز آخزیي قزارداد سال .96
 .8گَاّی اشتغال هوَْر بِ هْز شزکت ٍ ٍاحذ هحل خذهت ٍ خالصِ سَابق بیوِ اشتغال هوَْر بِ هْز ساسهاى تاهیي اجتواعی بزای کارکٌاى شزکتی.
 .9گَاّی پایاى طزح یا هعافیت اس طزح هشوَلیي قاًَى خذهت پششکاى ٍ پیزاپششکاى.
 .10گَاّی هبٌی بز هَافقت یا اًصزاف اس طزح بزای هشوَلیي قاًَى خذهت پششکاى ٍ پیزاپششکاى در رشتِ ّای اختیاری کِ طزح خَد را در سایز هَسسات
هی گذراًٌذ.
 .11گَاّی اشتغال بِ طزح اس هحل خذهت در ٍاحذ ّای تابعِ ایي داًشکذُ بزای داٍطلبیي حیي طزح ٍ یا گَاّی اشتغال بِ طزح بزای هشوَلیي قاًَى
خذهت پششکاى ٍ پیزاپششکاى کِ طزح خَد را باستٌاد بخشٌاهِ شوارُ  93/7/16-100/854توذیذ ًوَدُ اًذ با قیذ تاریخ شزٍع ٍ پایاى طزح.
 .12کاربزگ هزبَط بِ اًصزاف قطعی اس تحصیل بزای داًشجَیاى هشوَلیي تبصزُ بٌذ  6تذکزات هْن آگْی در خصَص شزایط عوَهی.

