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دانشیییییییییگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر متن آگهی را با دقت و به    قراردادیاینجانب ................................متقاضی شرکت در آزمون  

ات آن را به عهده می گییییییرم . در صورت اثبات خالف اظهارات طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه منیییییدرج 

 اینییییییجانب در هر مقطع زمانی )قبل و بعد از اشتغال( هر گونه حقی را برای استخدام در آن دستگاه از خود سلب می نمایم .
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