
)) ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمتاطالعیه (( 
)غیرحضوري( ساعت 16دوره آموزشی راههاي پیشگیري وکنترل عوامل خطربیماریهاي قلبی وعروقی بمدت 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابلشاغل درکارکنان رسمی وپیمانی وقراردادي 
))تی دانشگاه باستثناء کارکنان معاونت بهداش(( 

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوردرخصوص برگزاري دوره 18/9/91مورخ 36973/91/200باعنایت به بخشنامه شماره 

نان دولت ، مقرراست دوره فوق به صورت الکترونیکی آموزشی راههاي پیشگیري وکنترل عوامل خطربیماریهاي قلبی وعروقی براي کلیه کارک

لغایت 6/10/93ازروزشنبه مورخ در دانشگاه شاغل ) داراي توانائی شرکت درآزمون (براي کلیه کارکنان رسمی وپیمانی وقراردادي )  غیرحضوري(

رنظرداشتن مواردذیل برابرمقررات اقدامات الزم رامبذول تابادهماهنگی همکاران محترمبرگزارگردد، لذا خواهشمنداست 27/10/93روزشنبه مورخ   

.داشته باشند

.بت به اخذکارت آزمون اقدام نمایند ثبت نام ونس"درسایت ذیل مراجعه و شخصا) رسمی وپیمانی وقراردادي( هریک ازکارکنان شاغل )) 1

98111کدثبت نام به شماره باWWW.azsima.ir:آدرس سایت

شب24صبح الی 8ازساعت 4/10/93لغایت 25/9/93ازتاریخ : ثبت نامشروع 

طبقه فوقانی –10داران سر–باحضورنمایندگان دانشگاه ومعاونت بهداشتی درمجتمع فنی مازندران :مکان آزمون

بندي ندرست ، تعیین زماازهرگونه بروزمشکل احتمالی اعم ازثبت اطالعات شخصی ناانجام تا"اتاکیدمیگرددثبت نام توسط هریک ازداوطلبین شخص** 

.خودداري گرددباداوطلبآزمون بدون هماهنگی 

یند، باتوجه به برنامه زمانبندي درآزمون شرکت نما"هریک ازهمکاران محترم میتوانندصرفاودقیقه بوده 30باتوجه به آنکه ساعت آزمون بمدت )) 2

هیچگونه خللی درامورات اداري وآزمون ضمن حضوربموقع لذابادرنظرداشتن کلیه جوانب مربوطه نسبت به ثبت نام وانتخاب روزوتاریح آزمون اقدام تا

.مربوطه بوجودنیآید

نت توسعه ومعاونت بهداشتی دانشگاه به سایت معاومیتوانند محتوي دوره آموزشی مربوطه ونیزنمونه سئواالت آن PDFهمکاران براي دریافت فایل )) 3

. هت شرکت درآزمون فوق ر اداشته باشندعه تاضمن دریافت آن آمادگی کامل جمراج

.می باشدواحدآنمحترمبرعهده داوطلب ومقام مسئولیدبوده ومسئولیت آن نام شده موردتاکازافراددرزمان وتاریخ ثبت کحضورهری)) 4

.الزامی می باشدآزمون ، رت آزمون درزمانبهمراه داشتن کارت ملی وکا)) 5

.ریال برعهده داوطلب می باشد60000درصورت عدم کسب حدنصاب امتیازالزم توسط هریک ازهمکاران محترم ، هزینه آزمون مجددبمبلغ )) 6ُ

.م الزامی می باشدبراي هریک ازداوطلبان محتر) پیوست( الکترونیکی –رعایت آئیننامه برگزاري دوره آزمون غیر حضوري )) 7


