
 مذ هذرك ٍ ضوبرُ ببسًگزي:
EM-WI-       

 استخذاهی ٍضؼیت تغییزدستَرالؼول 

 قطؼی رسوی بِ آسهبیطی رسوی اس

 

 

 4 از 2 صفحه مهر كنترل

 

 درهبًی تْراى،داًشگبُ علَم پزشكی ٍ خدهبت بْداشتی
 داًشكدُ پرستبری ٍهبهبیی 

 

 قطعی رسمی به آزمایشی رسمی از استخذامی وضعیت تغییرمراحل کار 

 (دقیقه 52 و ساعت 6 زمانی بازه) 

 
استؼالم رضبیت اس   ٍ آسهبیطی رسوی هجَس بِ ببتَجِ هستخذم آسهبیطی رسوی پبیبى دٍرُ بزرسی ،اداري مبرگشیي .1

 هستخذم.هسئَلیي بالفصل 

 .ٍهبلی اداري هؼبٍى بِ هخبلفت ًظز اػالم ٍاحذ، هؼبًٍت/ هسئَل .2

 .اداري اهَر ادارُ رییس بِ اقذام دستَر هبلی، ٍ اداري هؼبٍى .3

 . استخذاهی پزًٍذُ در ببیگبًی دستَر اداري، اهَر ادارُ رییس .4

 .ٍهبلی اداري هؼبٍى بِ ًظزهَافقت اػالم ٍاحذ، هؼبًٍت/ هسئَل .5

 .اداري اهَر ادارُ رییس بِ اقذام ٍ بزرسی دستَر هبلی، ٍ اداري هؼبٍى .6

 . اداري مبرگشیي ٍ مبرگشیٌی هسئَل بِ ارجبع اداري، اهَر ادارُ رییس .7

 هذارك ارسبل ٍ هستخذم استخذاهی ٍضؼیت تغییز بب داًطنذُ هَافقت اػالم النتزًٍینی ًبهِ تْیِ اداري، مبرگشیي .8

 .مبرگشیٌی هسئَل بِ السم

 . هبلی ٍ اداري هؼبٍى بِ ارسبل ٍ ًبهِ اٍلیِ تبییذ مبرگشیٌی، هسئَل .9

 . داًطگبُ اًسبًی سزهبیِ ٍ سبسهبى تَسؼِ هذیزیت بِ النتزًٍینی ارسبل ٍ اهضبء ، ًْبیی ،تبییذ هبلی ٍ اداري هؼبٍى .10

 داًطنذُ بِ اػالمرًٍَضت  ٍ داًطگبُ گشیٌص ّستِ اس استؼالم داًطگبُ، اًسبًی سزهبیِ ٍ سبسهبى تَسؼِ هذیزیت .11

 گشیٌص ّستِ بِ هستخذم حضَري هزاجؼِ جْت

 هذیزیت بِ قطؼی رسوی بِ آسهبیطی رسوی اس استخذاهی ٍضؼیت تغییز بب هَافقت اػالم داًطگبُ گشیٌص ّستِ .12

  داًطگبُ اًسبًی سزهبیِ ٍ سبسهبى تَسؼِ

 . داًطنذُ هبلی ٍ اداري هؼبٍى بِ هَافقت داًطگبُ،ارسبل اًسبًی سزهبیِ ٍ سبسهبى تَسؼِ هذیزیت .13

 .اداري اهَر ادارُ رییس بِ اقذام ٍ بزرسی دستَر هبلی، ٍ اداري هؼبٍى .14

 .اداري مبرگشیي ٍ مبرگشیٌی هسئَل بِ اداري،ارجبع اهَر ادارُ رییس .15

 بِ النتزًٍینی ارسبل ٍتغییز ٍضؼیت استخذاهی اس رسوی آسهبیطی بِ قطؼی  حقَقی حنن صذٍر اداري، مبرگشیي .16

 .مبرگشیٌی هسئَل

 . هبلی ٍ اداري هؼبٍى بِ النتزًٍینی ارسبل ٍ حنن تبییذ مبرگشیٌی، هسئَل .17

 .هستخذم ٍ حسببذاري،مبرگشیٌی،ببیگبًی ادارُ بِ النتزًٍینی ٍارسبل اهضبء ٍ ًْبیی هبلی،تبییذ ٍ اداري هؼبٍى .18

 .هستخذم پزًٍذُ در اطالػبتی،ببیگبًی،درج ببًل در حسببذاري،دستَرپزداخت،مبرگشیٌی،ثبت ادارُ رییس .19

ارسبل حنن قطؼی ٍ ًسخ آى رابِ ّوزاُ حنن  السم: هذارك ارسبل ٍ النتزًٍینی ًبهِ ، تْیِمبرگشیٌی هسئَل .20

ٍهجَسي مِ ًبهبزدُ اسهحل آى بِ استخذاهی رسوی آسهبیطی،تصبٍیزدٍرُ آهَسش ػوَهی)تَجیْی(،دٍرُ رضتِ ضغلی 

 . هبلی ٍ اداري هؼبٍى بِ استخذام اٍلیِ داًطگبُ پذیزفتِ ضذُ

 . داًطگبُ اًسبًی سزهبیِ ٍ سبسهبى تَسؼِ هذیزیت بِ النتزًٍینی ارسبل ٍ اهضبء ، ًْبیی هبلی،تبییذ ٍ اداري هؼبٍى .21
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    )  عبس یًبه  ُ بب(

 بی  د اٍ  ًٍبعه/لَئسه 
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یلبه ٍ يرادا ىٍبؼه
 ُدًٍرپ رد یًبگیبب رَتسد

یهاد تسا
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 یًبگیبب
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ىبیبپ

لب
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 يرادا رَها ُرادا سییر
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  )ِ ی د

 ٍ ىبهسبس ِؼسَت تیزیذه
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 یرادا ىٍبعه ِب لبسرا ٍ یكیًٍرتكلا نك دییبت
    ) ِ ی د  یًبه  ُ بب( یلبه ٍ

 یلبه ٍ يرادا ىٍبؼه
 ُرادا ِب یكیًٍرتكلا لبسراٍ  ب ها ٍ ییبًْ دییبت
 ُ بب(مد تسه ٍ یًبگیبب،یٌیزگربک،یرادببس 

 )ِ ی د   یًبه 

 یًبگیبب ،يرادا،يراذببسح ُرادا سییر

 ٍ یتبع طا  ًبب رد  ب ،نك   خادرپ رَتسد
  )ِ ی د   یًبه  ُ بب (مد تسه ُدًٍرپ رد  رد

 یًبگیبب
  باَس

ىبیبپ

یٌیشگربم لَئسه
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    ) ِ ی د  یًبه  ُ بب( یلبه ٍ یرادا ىٍبعه
   شاددبی

-   شاددبی
 نك  لبسرا:م    راده
ُ اروِّ بارً ِ  سًٍ یع  
یوسر یهاد تسا نك 
ُ رٍدریٍبصت یشیبه   
،)یْی َت یهَوع   َه 
 ی َ هٍ یل شِ تشرُ رٍد

 ى    ه اُ دربهبًِ ک
 ُبگشًادِ یلٍا ماد تساِ ب

ُدش ِت ری پ

 یلبه ٍ يرادا ىٍبؼه
 ُرادا ِب یكیًٍرتكلا لبسراٍ  ب ها ٍ ییبًْ دییبت
 ُ بب(مد تسه ٍ یًبگیبب،یٌیزگربک،یرادببس 

 )ِ ی د   یًبه 

یٌیزگربک نك  مر 
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