مذاسک موسد نیاص به پزیشفته شذگان مشحله اول آصمون استخذامی دانشگاه علوم پضشکی اصفهان موسخ
 1395/8/21و ضشوسی (قبال دس دفتشچه ساهنمای آصمون رکش گشدیذه بود )

پیوست 1

 -1یک ػدد پَشِ فٌس داز کاغری (قسهص زًگ)
 -2یک قطؼِ ػکس  3*4پشت ًَیسی شدُ کِ دزسال خازی گسفتِ شدُ تاشد(ػکس پسسٌلی توام زخ)
 -3اصل ٍ کپی توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ ّوسس دز صَزت تاّل (یکسسی)
 -4اصل ٍ کپی کازت هلی (پشت ٍ زٍی کازت،یکسسی)
-5تصَیس کازًاهِ قثَلی
 -6دزیافت ٍ تکویل فسم تؼْد ًاهِ (پیَست شوازُ دٍ اطالػیِ شوازُ )7
-7اصل ٍ کپی کازت پایاى ذدهت ًظام ٍظیفِ ػوَهی ٍیا هؼافیت داین ً ،اهِ اش یگاى ذدهتی تا قید تازید اتوام ذدهت
(ٍیژُ تسادزاى)
 -8اصل ٍ کپی هدازک هثٌی تس ایثازگسی (ٍیژُ داٍطلثاى ایثازگس)
الف »اصل ٍ کپی کازت ٍ یا گَاّی ایثازگسی اش تٌیاد شْید ٍ اهَز ایثاز گساى
ب » گَاّی هؼتثس اش هساخغ ذی صالح تا تایید هؼاًٍت ًیسٍی اًساًی ساشهاى ٍ تسیح هستضؼفیي سپاُ پاسدازاى خْت
استفادُ اش سْویِ ایثازگسی زشهٌدُ یا فسشًدُ زشهٌدُ
ج » تصَیس توام صفحات شٌاسٌاهِ پدز ّ ،وسس دز صَزت استفادُ اش سْویِ ایثاز گساى
 -9اصل ٍ کپی هدازک هثٌی تس هؼلَلیت ػادی(ازائِ گَاّی هؼلَلیت اش ساشهاى تْصیستی)
 -10اصل ٍ کپی هدازک هثٌی تس تَهی تَدى(تس اساس هفاد هٌدزج دز دفتسچِ زاٌّوای آشهَى)
الف » اصل ٍ تصَیس حکن تاشًشستگی ( پیواًی  ،زسوی یا ًیسٍّای هسلح ) پدز  ،هادز ٍ ّوسس تِ اًضوام گَاّی
تاشًشستگی خْت افساد تاشًشستِ
ب » گَاّی اشتغال اش هحل ذدهت تِ اًضوام آذسیي حکن کازگصیٌی پیواًی  ،زسوی یا ًیسٍّای هسلح پدز  ،هادز ٍ ّوسس
ج » اصل ٍ تصَیس کازًاهِ ّای تحصیلی (حسة هَزد تس اساس هفادهٌدزج دز دفتسچِ زاٌّوای آشهَى)
د» گَاّی ساتقِ تیوِ پسداشی هستَط تِ یکی اش افساد ( داٍطلة  ،پدز  ،هادز ٍ ّوسس ) هَزد تایید ساشهاى تیوِ هستَطِ
 -12اصل ٍ کپی هدزک تحصیلی یا گَاّی فساغت اش تحصیل ٍیا گَاّیٌاهِ هَقت تحصیلی
-13اصل ٍ کپی گَاّی «پایاى طسح» ٍ یا «هؼافیت» تسای هشوَلیي قاًَى ذدهت پصشکاى ٍ پیساپصشکاى یا حکن
کازگصیٌی پایاى طسح تسای زشتِ ّای اخثازی
-14اصل ٍ کپی گَاّی اشتغال تِ طسح اش ٍاحدّای تاتؼِ داًشگاُ تا قید تازید شسٍع ٍ پایاى طسح تِ تازید زٍش (صسفا
افساد هشوَل قاًَى ذدهت پصشکاى ٍ پیساپصشکاى)
-15اصل ٍ کپی گَاّی «تودید اشتغال تِ طسح » تا قید تازید شسٍع تودید طسح (صسفا دزذصَص هشوَلیي
تودید طسح)
-16اصل ٍ کپی گَاّی هثٌی تس هَافقت تا « اًصساف اش طسح» تسای هشوَلیي قاًَى ذدهت پصشکاى ٍ پیساپصشکاى دز
زشتِ ّای «اذتیازی» کِ طسح ذَدزادزسایس هَسسات تاتغ ٍشازت هتثَع (غیس اش هحل خغسافیایی ذدهت) هی گرزاًٌد.
-17اصل ٍ کپی گَاّی کازگصیٌی هحل ذدهت تا قید تازید شسٍع تودید ٍ پایاى تِ اًضوام آذسیي حکن کازگصیٌی هْوَز
تِ هْس کازگصیٌی ٍاحد(صسفا دزذصَص هشوَلیي ضسیة کا)
ً-18اهِ گَاّی اشتغال اش دستگاُ هحل ذدهت تِ ّوساُ ذالصِ سَاتق(فسم شوازُ  )502یا احکام قسازدادی ٍیژُ
شاغلیي قسازدادی(تسای هحاسثِ اهتیاش شاغلیي قسازدادی)

دبیشخانه کمیته آصمون استخذامی دانشگاه

