بسوِ تؼبلي
سبظهبى هطكعي

شوبضُ:
تبضيد:
پيَست:

کلیه شبکه ها و مراکس بهداشت ،بیمارستانها ،معاونت ها  ،دانشکد ها  ،مرکس پرتودرمانی شهید رمضان زاده ،مرکس ناباروری ،
مرکس دیابت

سالم ػليكن
احتطاهبً ،بب تَجِ بِ ًبهِ شوبضُ  40889هَضخ  1390/5/10هؼبٍى تَسؼِ هسيطيت ٍ هٌببغ اًسبًي استبًساضي يعز
(فتَكپي پيَست است )  ،بسيٌَسيلِ اػالم هي زاضز سبػت كبضي كبضكٌبى شبغل زض ٍاحسّبي تببؼِ زاًشگبُ زض هبُ
هببضک ضهضبى بِ شطح شيل اػالم هي زاضز:
 -1سبػبت كبضي كبضكٌبى شبغل زض بيوبضستبًْب ٍ زيگط هطاكع بْساشتي زضهبًي شببًِ ضٍظي كِ بصَضت شيفتي
اًجبم ٍظيفِ هي ًوبيٌس طبك بطًبهِ لبلي تٌظيوي ٍاحس هطبَطِ ذَاّس بَز.
 -2سبػبت كبضي كبضكٌبى شبغل زض هطاكع بْساشتي زضهبًي ٍ ستبز هطاكع بْساشت شْطستبًْب ٍ كبضكٌبى غيطزضهبًي
شبغل زض بيوبضستبًْب ٍ هطاكع بْساشتي زضهبًي شببًِ ضٍظي زضايبم ّفتِ (شٌبِ الي چْبضشٌبِ)  8صبح الي ٍ 13
پٌج شٌبِ ّب  8صبح الي  12تؼييي هي گطزز.
 -3چٌبًچِ زاًشكسُ زض فصل تببستبى فؼبل است سبػبت كبضي كبضكٌبى حَظُ ّبي ستبزي زاًشگبُ كِ پٌجشٌبِ ّب
تؼطيل است زض ايبم ّفتِ اظ  8صبح الي  14تؼييي هي گطزز.
 -4سبػبت كبضي كبضكٌبى شبغل زض زاًشكسُ ّب تَسط ضؤسبي هحتطم ّط زاًشكسُ بِ گًَِ اي تؼييي گطززكِ
ّيچگًَِ ذللي زض اهط آهَظش زاًشجَيبى ايجبز ًگطزز ٍ ًيع جْت ًيطٍّبيي كِ زض ايبم تؼطيل زاًشكسُ حضَضشبى
زض هحل كبض بطحسب ضطٍضت ًيبظ هي ببشس طبك هفبز ًبهِ اضسبلي شوبضُ  46969هَضخ  1390/4/22ايي هؼبًٍت
اظ  8صبح الي  14تؼييي هي شَز .بسيْي است هسئَليت حسي اجطاي هفبز برشٌبهِ فَق الصكط بِ ػْسُ سطپطست
آى ٍاحس ذَاّس بَز/.

زكتطابَالفضل بطذَضزاضي
هؼبٍى پشتيببًي
ضًٍَشت :
ضيبست هحتطم زاًشگبُ جْت استحضبض. سطپطست هحتطم ضٍابط ػوَهي زاًشگبُ جْت اطالع. هسيطيت هحتطم ذسهبت پشتيببًي زاًشگبُ جْت اطالع ٍالسام الظم . سطپطست هحتطم حطاست زاًشگبُ. -سطپطست هحتطم هسيطيت ًيطٍي اًسبًي زاًشگبُ جْت اطالع ٍالسام الظم.

يعز  :هيساى شْيس زكتط ببٌّط سبظهبى هطكعي زاًشگبُ ػلَم پعشكي ٍ ذسهبت بْساشتي زضهبًي شْيس صسٍلي يعز
كس پستي 8916978477:تلفي ً 7240171-5 :وببط 7249898 :

www.ssu.ac.ir

