
 

 3اطالعیه شماره 
 

 زمان و مکان برگزاری آزمون آمادگی جسمانی عناوین شغلی 

 کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

ستخدام پیمانی بهمن ماه  شدگان مرحله اول آزمون ا شناس  1399به اطالع کلیه پذیرفته  شغلی کاردان و کار شته های  بالینی در ر

 فوریت های پزشکی که در مرحله بررسی مدارک، نسبت به ارائه مدارک و مستندات خود اقدام نموده اند، می رساند :

آزمون سننن آ آمادگی مسننمانی رشننته شننغلی کاردان و کارشننناس بالینی فوریت های پزشننکی طبب مدول زمان بندی  ی ، در 

شنبه مورخ  سه  شنبه و  شم  1400 فروردین 24و  23روزهای دو شهدای نهم دی تربت حیدریه واقع در خیابان ابری شی  سالن ورز در 

 برگزار خواهد گردید .

 یادآوری و تذکرات مهم :

 مدید در زمان ان ام آزمون آمادگی مسمانی الزامی است . 3*4همراه داشتن اص  کارت ملی و دو قطعه عکس  -1

 باشد . همراه داشتن لباس ورزشی و کفآ ورزشی مناسب الزامی می -2

شتن کارت  -3 شد . )مهت تهیه کارت بیمه ورزشی بیمه ورزشی در زمان ان ام آزمون آهمراه دا مادگی مسمانی الزامی می با

 به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی مرامعه نمایید(

لم یکن تلقی  عدم حضور به موقع در روز و ساعت تعیین شده به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی و قبولی فرد کان -4

 خواهد شد .

 ضور افراد بر اساس مدول زمان بندی شده در مح  سالن ورزشی، نیم ساعت قب  از ساعت آزمون الزامی است .ح -5

 با تومه به استمرار بیماری کرونا، استفاده از ماسک و رعایت پروتک  های بهداشتی الزامی است . -6

  



 

 جدول زمانبندی
 

 مراجعه زمان

 / حروف الفبا رشته شغلیبراساس 

 ساعت روز تاریخ

 شنبهدو 23/01/1400

08:30  

روح اله امیری  –ابوالفضل نیکوکردار  –امید شجاعی زاوه  –سعید برات زاده  –فرامرز زرینی  –وحید عباسزاده 

 محمدرضا صباغی –رضا میرزابیگی  –علی اکبری  –محمدرضا چهلسری  –

09:30 

سعید  –محمد کدخدا باقری  –رضا رشیدی نژاد علی –میثم خطبیان  –امیرحسین شبانی  –احسان میش مست 

 هادی یگانه  –جواد هروی  –بهرام مهدویان  –علی آزادی فر  –بایگی 

10:30 

میر مرتضی  –محمد خداشناس  –امین پورمحمد  –علی خسروی شستانی  –علی اکبر جهان آرا  –حسین مدرسی 

 مهدی دهقان - مهدی فایزی  –محمود انصاری  –هاشم صفار یزدی  –شاقاسی 

 شنبهسه  24/01/1400

08:30 

ابوالفضل افشار برجی  –حمید مرادپور  –میالد صاحبی  –محمد کمالی  –حامد ابراهیم پور  –محمدرضا نوروزی 

 محمد نظری -محمد عالم   –محمد لطفی  –ابوالفضل جهان بین  –

09:30 

 –احسان حبیبی  –حسن حسینی اسکندری  –حسن پرموز  –رسول محمودی  –بهزاد کشاورز  –محسن منتظریان 

 محمد غالمحسین زاده –مسعود صادق 

10:30 

حسین  –مصطفی حاجی خانی  –محمد محمدپور منظری  –میالد رمضانی  –محمد عباس پور  –رضا مدرس 

 مهدی آقابیگی –میرزایی 

 


