
 دکتزی تخصصی ِ، فَق تخصص (  ،ذیزفتِ شذگاى دٍرُ دستیاری )تخصصلاتل تَجِ پ

هیش خذهت  ِتَسظ کارشٌاساى ٍاحذ حمَلی در ساهاً احکام کارگشیٌی ضاهٌیي خَد را جْت تاییذ-1

mizekhedmat.tums.ac.ir  .تارگذاری ًواییذ 

 .......................... :همغغ......./رشتِ......../سْویِ..........ًام هتماضی/ 

 ِهمغغ........./رشتِ........../سْویِ..............: تزرسی احکام کارگشیٌی ضاهٌیي /هَضَع ًاه 

 /هیشخذهت الکتزًٍیک هذیزیت اهَر حمَلی داًشگاُگیزًذُ ًاهِ : هخاعة 

  :اتایتهگ 5حجن هجوَع فایل ّا 

ًَع استخذام  ٍ ٍ هْز شذُ تَسظ کارگشیٌی دستگاُ هزتَعِ سال جاریحکن کارگشیٌی هی تایست هزتَط تِ -  

)ًَع گَاّی تا درج ایي هَارد ،در صَرت ػذم درج .تاشذ درج شذُ ىآ در سٌَات خذهتی ضاهيٍ  ( پیواًی)رسوی/

گَاّی لاتل پذیزش هیثاشذ. )ایي  ،یٌی ارگاى هزتَعِ ضاهي دارای هْزاس ٍاحذ کارگش تاریخ استخذام (–استخذام 

 تایذ خغاب تِ داًشگاُ ػلَم پششکی تْزاى تاشذ(

 تاشذ.(ی ولاتل پذیزش ًجزای هحکَهیت ّای هالی ضواًت تاسًشتگاى هحتزم ّیچ ارگاًی )عثك لاًَى ًحَُ ا

هثٌی تز تاییذ یا ػذم تاییذ ضاهي تِ شوارُ ّوزاّی کِ  یاهکیپ پس اس تزرسی اس عزیك ّویي ساهاًِ-2 

 آى ثثت گزدیذُ است ارسال هی گزدد. درخَاست لثال تَسیلِ

پس اس  خَد تِ دفتزخاًِ هزتَعِ هزاجؼِ ًوَدُ ٍ ضاهٌیيهتماضی هی تَاًذ جْت تٌظین سٌذ ّوزاُ  تاییذپس اس -3

را در ساهاًِ سیپاد تارگذاری  سٌذ تؼْذ تِ ّوزاُ احکام کارگشیٌی ضاهٌیي ٍ هْز شذُ  ،تؼْذ هحضزی تٌظین سٌذ

 .                  ًوایذ

 .داًشجَیاى هحتزم اس هزاجؼِ حضَری ٍ تلفٌی اکیذا خَدداری ًوایٌذ

پذیزفتٍ شدگاوی کٍ متقاضی تىظیم سىد در شهزستاوی بٍ غیز اس تهزان می باشىد) محل سکًوت  -4

مطابق فزم درج  (mizekhedmat.tums.ac.ir)را اس طزیق ساماوٍ مذکًر  ضامىیه( درخًاست خًد

 ثبت ومایىد. امضاء ي شدٌ در سایت مدیزیت امًر حقًقی

 ًام هتماضی .......................... : 

 :ِهمغغ........../رشتِ......../سْویِ............../هؼزفی تِ داًشگاُ ػلَم پششکی هَضَع ًاه 

 /هیش خذهت الکتزًٍیک هذیزیت اهَر حمَلیگیزًذُ ًاهِ : هخاعة 

  ابایتمگ 5:حجن هجوَع فایل ّا 

ًاهِ ای اس عزف داًشگاُ ػلَم پششکی تْزاى تِ داًشگاُ ػلَم پششکی شْزستاى هَرد تماضا ، پس اس ثثت در خَاست

ضاهٌیي ٍ سٌذ  حمَلی )احکام کارگشیٌی هْزشذُ رشٌاساىکاتَسظ  اسٌاد تزای تزرسی ،پس اس تٌظین سٌذ ارسال هی گزدد.

 سیپاد تارگذاری ًواییذ. ساهاًِ درتؼْذ هحضزی ( 

 ٍ ػذم تاییذ ، تاییذتِ جْت سَْلت در اهز ثثت ًام خَد ٍ الکتزًٍیکی شذى خذهات داًشگاُ ،ًکتِ :

لذا، اس پذیزفتِ غیز حضَری هی تاشذ. هیش خذهت تِ صَرت هاًِ سیپاد ٍ اس عزیك سا "صزفا اسٌاد ًَالص

 ذ.ٌخَدداری ًوایشذگاى هحتزم خَاّشوٌذ است اس هزاجؼِ حضَری اکیذا 


