
 ها شهرستانپرستاری  - 2شماره  هــیّـاطالع

می رساند بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز  30/08/98باطالع دارندگان نمره حد نصاب آزمون استخدام پیمانی مورخه 

واجدین شرایط آزمون مذکور به ترتیب نمره فضلی و بین از و  99از محل مجوز استخدام پیمانی سال واحدهای تابعه دانشگاه 

ضروری است  اقدام به استخراج لیست اولیه گردیده است ، لذا   30/8/98آزمون استخدام مورخه اولویت های مصرح در آگهی 

انتخاب شهرستان مورد تکمیل شده برگ و  اشاره شده استخدامی دست داشتن کلیه مدارکبا درافراد براساس لیست زیر 

خیابان عطار تبریز / خیابان گلگشت /  : نشانی به مشخص شده زیر هایدر روز ـاشخص)فرم زیر( ،  درخواست 

 . مراجعه نمایندداروسازی دانشکده ی تئاتر سالن آمفب ورودی دانشکده بهداشت / در/  نیشابوری

 زدن ماسک( الزامی است. –رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ) فاصله گذاری  فیزیکی 

 زمان اخذ مدارک استخدامی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 

 و  20/07/99روز یکشنبه مورخه   43الی  1ردیف 

  12/07/99الی آخـر روز دوشنبه مورخه   44ردیف 

  13الی  9از ساعت 

 

 : مـمه اتتذکر

مدارک افراد و  هیاول یجهت بررسصرفأ (  اظهارات داوطلب در ثبت نامبر اساس  ) ظرفیتبرابر کی زانیاعالم شده به م ستی. ل1

 ییهان جهی، نت شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات ارائهمستندات مدارک و  دییو تا یلذا پس از بررسمی باشد . به صورت مشروط 

آموزش  سازمان سنجش یمنتشرشده از سو ی. الزم به ذکر است طبق مفاد آگهداعالم خواهد ش در سایت اینترنتی دانشگاه

مقررات اعالم شده  ضوابط و تیاز عدم  رعا یناش تیباشد و مسئول یم یمدارک اعالم یمنوط به بررس یینها جهی، اعالم نتکشور

افراد کان  تیاولو ، گرددبرعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز ن یدر آگه

 جهت بررسی مدارک دعوت بعمل خواهدآمد یمندرج در آگه یمقرر قانون یتهایاولو بیبه ترت انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق کنیلم 

عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق در صورت . بدیهی است 2

 زینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد و هیچگونه ادعای بعدی قابل قبول نخواهد بود.فراد به جایگمقررات از سایر ا

اخذ مدارک استخدامی به هیچ وجه تعهد استخدامی ایجاد نخواهد کرد و اعالم نتایج نهایی پس از بررسی نمرات مأخوذه در  -3

 آزمون و اعمال سهمیه های مربوطه صورت خواهد گرفت.

 

 از:ـمورد نیدارک م

 2  با زمینه سفید و پشت نویسی شده   3*4قطعه عکس 

 ) 98در سال  تصویر کارنامه آزمون ) صادره توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

  پشت و رو(اصل و کپی کارت ملی( 

 اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی 

  در صورت استفاده از سهمیه ایثارگری ( )اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر 

  اصل و کپی مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون 

 اشتند به مشروط  کترید داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا نکته :

بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی  الوهعشده است الزم است  ذکر مرتبط ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصیلی مدرک

 .ه نمایندئسب مورد برابر مفاد آگهی نیز اراخود را ح

 ( پشت و رو برادران / اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم )  یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام 

 وظیفه  نظام خدمت     

 ) به تاریخ روز اصل گواهی دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر 



 ال   اشتغ ،، معافیت از طرح  اصل و تصویر گواهی تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های اجباری ) پایان طرح 

 به تاریخ روز ( به طرح و یا انصراف از طرح      

  از کارگزینی واحد محل خدمت 502قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم اصل و تصویر آخرین . 

 ممهور به مهر )بیمه پرداخت حق سوابق و ممهور به مهر و امضای شرکت و محل خدمتی  اصل و تصویر گواهی اشتغال 

 برای نیروهای شرکتی(  سازمان تامین اجتماعی      

 

 نیاز بهمراه ظرفیت موردلیست نیازهای شهرستانهای تابعه 

 اسامی شهرستانها ردیف

 اهر                     1

 آذرشهر 2

 اسکو 3

 بناب 4

 بستان آباد  5

 شبستر 6

 کلیبر 7

 میانه 8

 ملکان 9

 هشترود 10

 ورزقان 11

 چاراویماق 12

 تبریز 13

 1399سال  برگ انتخاب شهرستان مورد درخواست استخدام پیمانی

 خدابنام 

 مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

 با سالم و احترام ،     

ه حد نصاب دارنده نمر.....................  ....................دارای کد ملی  ............................... فرزند   ..................................................اینجانب             

بوده و آمادگی دارم به ترتیب  .........................دانشگاه در رشته پرستاری شهرستان   30/08/98آزمون استخدام پیمانی مورخه 

ه بگردم  نیاز دانشگاه مشغول بخدمت باشم و برابر شرایط آگهی آزمون مذکور متعهد می اولویت زیر در شهرستانهای مورد

 خدمت نمایم. سال در محل مورد تقاضا  10مدت 

                  ...........................................  .................................... - 1   :  اولویت محل اشتغال

                                    2- ...............................          .................................................                      

                                    3- .........................  .......................................................                 

                                                                                                                                                                                                                   ...............................  ............تلفن همراه :     .........................................تلفن ثابت :    ......................................................نام و نام خانوادگی :   

                                                                             

 : محل امضاءاثر انگشت و                                                                                         



 

 ها متعاقبا از طریق همین سایت اطالع رسانی خواهد شد الزم به توضیح است مابقی شغل محل

 مراجعه حضوری و تلفنی پرهیز نمائید. و از
 

 اسامی نفرات انتخاب شده بر اساس اولویت نمره فضلی و سهمیه های قانونی
 نام پدر نام خانوادگي نام ردیف

 اكبر رستم زاده احمد 1

 سعيد قاضي جهاني اميد 2

 عربعلي افشاني ظاهركندي ندا 3

 رشيد احفا مهراب 4

 محمود حسن پور ازاد 5

 مصطفي داودي دیار 6

 یعقوب اصل اسماعيل صمد 7

 بهمن نجفي نعيمه 8

 عنایت خان احمدبرزندیق زهرا 9

 جمال خاكزادهریس علي 10

 حافظعلي عباسي اصل شاهين 11

 محمد رحيم زاده تنباكلو رامين 12

 ميرشمس الدین مرتضوي بلوس فرزانه 13

 نوروز بلندهمت صادق 14

 جعفر فرشباف هاللي ثریا 15

 حبيب اله سربازچرچلو موسي 16

 ولي پوررضا داود 17

 حسنعلي اسدي خانقاه فاطمه 18

 العابدینزین  ذاكري مهسا 19

 خان احمد شمشيري تكله مهدي 20

 بایرام معصومي اصغر 21

 بهرام مرادعلي پوردرقي افسانه 22

 علي دوستي گيگل فاطمه 23

 رضا ميرمظهري انور ریحانه 24

 صمد بيعدیل اقدم الناز 25

 اسماعيل قادرزاده بيریوان 26

 اصغر حاجي زاده باروق جواد 27

 محمد زارعي ارزو 28

 وسيع اهلل رمضاني سميرا 29

 علي فتحي یاسر 30

 مقصود بخشي زهرا 31

 حسين رحيمي بهمن 32

 هادي سيدموسوي بناب مهسا 33

 عزیزاهلل فاتحي چهاربرج علي 34

 عبداله بادین گلناز 35

 محمدرضا محمدي علي اصغر 36



 حسين احمدي عليرضاچایي ميثم 37

 ميكایيل اسماعيلي اسكانلو ليال 38

 رضا خدایي ليال 39

 ازاد عبادي قلعه قورینه سجاد 40

 ذوالفقار دهقاني رقيه 41

 رمضان شاهدي مهسا 42

 حسين منافي باغميشه محمدحسن 43

 نرمان قهرمان پورمركيد علي 44

 داود نادري جبدرقي اعظم 45

 احمد امامزاده اسفنجاني مهري 46

 محمدحسين حيدري منور الهام 47

 احمد علي پور كاميار 48

 عليرضا محمدي سعيد 49

 حسن مهتدي بناب پریسا 50

 عمران اقابابازاده نرگس 51

 علي ابراهيميان زهرا 52

 اسماعيل مرداني سميرا 53

 عباس خرمي دابانلو فاطمه 54

 موسي بابایي دایالري زهرا 55

 صفر جواهریان حسن 56

 مجيد داراب پور غزال 57

 رسول پاليز پریا 58

 یوسف رحيمي نژاد ثویبه 59

 اصغر كياني ميالني مولود 60

 خداویردي اقازاده یگانه 61

 محمد ناصري بهزاد 62

 جواد پوررحيمي علي اباد فاطمه 63

 حسن انوري شبنم 64

 علي عباسي هوالسو ایدین 65

 محمداسمعيل مشهدي عليلو اسما 66

 ناصر واعظنصرابادي هاجر 67

 یعقوب طالب جنت ندا 68

 سعيد قطاري كانياو 69

 روح اله صنوبري خضرلو طاهر 70

 خيراله فيضي ابوالفضل 71

 كریم سلطاندوست حميده 72

 ابراهيم شادرو فرشته 73

 ابراهيم وصالي فاطمه 74

 اسمعيل شكرزاده ساسان 75

 رضا تاري زاده فاطمه 76

 احد فتحعلي زاده اصل فرشته 77

 یحيي پورنصيرتراكمه هادي 78

 قدرت ابوالقاسمي احمد 79



 رحيم عباسي محمدرضا 80

 صادق اميدوار مریم 81

 فتاح الياسي منصور 82

 عزیز عبداللهي علي 83

 احسان اله رحماني سكينه 84

 اسماعيل قریشي نازیال 85

 كمال احمدي علي 86

 محمود كریمي بفرین 87

 


