اطالعيه شماره 7
پذیزفتِ ضسگاى هحتزم هزحلِ اٍل آسهَى استرساهی زاًطگاُ علَم پشضىی اصفْاى هَرخ 1395/8/21
زر ذَضِ ّاي ضغلی هترصص زاذلی  ،هترصص اطفال  ،پشضه عوَهی  ،وارضٌاس اهَر اجزائی بیوارستاى وارزاى ٍ وارضٌاس آسهایطگاُ
تطریص طبی  ،وارزاى ٍوارضٌاس پزتَ ضٌاسی ،وارضٌاس اتاق عول  ،وارضٌاس َّضبزي  ،وارضٌاس پذیزش ٍ هسارن پشضىی  ،وارضٌاس
بْساضت هحیط  ،وارزاى ٍ وارضٌاس پیطگیزي ٍ هبارسُ با بیواري ّا  ،بْساضت ذاًَازُ  ،وارگشیي ،وارضٌاس تحلیل گز سیستن ٍ حسابسار
باتًجٍ بٍ اعالم وتایج مسحلٍ ايل اشسًی ساشمان سىجص ي آمًشش کطًز ي بسزسی مدازک ي مستىدات فسآیىد آشمًن مرکًز ضسيزی است:
مدازک مًزد ویاش زا کٍ قبال دز دفتسچٍ زاَىمای آشمًن ذکس گسدیدٌ بًد زا ( مطابق با فایل پیًست ضمازٌ یک ي دي ) تُیٍ ي دز شمان َای تعییه
ضدٌ جديل شیس ي بصًزت حضًزی بٍ ایه داوطگاٌ تحًیل ومایىد.
رٍس

رضتِ ضغلی

تارید

هىاى

1395/12/2

سالي ّوایص ّاي زاًطگاُ

اس ساعت 8-14

علَم پشضىی اصفْاى

1395/12/3

سالي ّوایص ّاي زاًطگاُ

اس ساعت 8-14

علَم پشضىی اصفْاى

هترصص زاذلی  ،هترصص اطفال  ،پشضه عوَهی  ،وارضٌاس اهَر اجزائی بیوارستاى ،
وارزاى ٍ وارضٌاس آسهایطگاُ تطریص طبی  ،وارزاى ٍوارضٌاس پزتَ ضٌاسی،
وارضٌاس اتاق عول  ،وارضٌاس َّضبزي

زٍضٌبِ

وارضٌاس پذیزش ٍ هسارن پشضىی  ،وارضٌاس بْساضت هحیط  ،وارزاى ٍ وارضٌاس پیطگیزي
ٍ هبارسُ با بیواریْا  ،بْساضت ذاًَازُ  ،وارگشیي ،وارضٌاس تحلیل گز سیستن ٍ حسابسار

سِ ضٌبِ

تذوز : 1تاویس هی گززز پذیزفتِ ضسگاى هحتزم  ،هطابك با جسٍل فَق ( ،زر تارید ّاي  )1395/ 12/ 3 ٍ 2هسارن هزبَطِ
( فایل پیَست )را بِ اًضوام وارًاهِ لبَلی تْیِ ٍ زر سهاى همزر بِ هىاى تعییي ضسُ هزاجعِ ًوایٌس .
تذوز  : 2بِ هسارن ٍ هستٌسات ًالص تزتیب اثز زازُ ًرَاّس ضس ٍ عَالب هتزتب بز هَضَع بز عْسُ ضرص هتماضی
هی باضس.
تذوز  : 3اساهی اعالم ضسُ هزحلِ اٍل بِ هٌشلِ پذیزفتِ ضسى ًْایی ًبَزُ ٍ ًتایج ًْایی ،هتعالبا پس اس بزرسی هسارن ،
هستٌسات ٍ تاییس اطالعات ثبت ًاهی اس سَي ساسهاى سٌجص آهَسش وطَر اعالم ذَاّس ضس .

زبیزذاًِ وویتِ آسهَى استرساهی زاًطگاُ

