
 «بسمه تعالی»

 

  اطالعیه

 

آندسته از پذیرفته شدگان  برایضمن آرزوی موفقیت  و تبریک، سالمعرض  با

به  ارومیه علوم پزشکی دانشگاه 12/80/59مورخ  مرحله اول آزمون استخدامی

داوطلبین محترم با در دست داشتن مدارک بر اساس الزم است اطالع می رساند، 

به محل   گزینشی و استخدامیجهت تشکیل پرونده  ،ذیل جدول زمانبندی شده

خیابان رسالت جنب  -سالن ابن سینای ستاد دانشگاه واقع در شهرستان ارومیه 

 ( مراجعه فرمایند.229فوریتهای پزشکی استان )اورژانس 
 

 جدول زمانبندی جهت ارائه مدارک استخدامی

 یشغلرشته عنوان  ردیف
تاریخ 

 مراجعه

زمان 

 مراجعه

مکان 

 مراجعه

2 

سایر رشته های شغلی برابر 

 -پرستارمفاد آگهی )بغیر از 

کاردان و کارشناس  -ماما 

کارشناس  -فوریتهای پزشکی 

 ارتباطات و عملیات(

  شنبه راچه

80/21/59  

ساعت  رأس

 صبح  5

محل سالن 

ابن سینا 

ستاد 

 دانشگاه

 

  :توجه 
 

پیمانکاری طرف آندسته از پذیرفته شدگانی که از طریق شرکتهای 

پرستاری و بهداشت مشغول      قرارداد با دانشگاه در گروههای

نیازی به تشکیل پرونده گزینشی ندارند. و صرفًا خدمت می باشند. 

 .پرونده استخدامی تشکیل خواهند داد

 

 : برای تشکیل پرونده استخدامیمدارک مورد نیاز   الف :
 

 نام و »تکمیل مشخصات داوطلب * ** ( سبزیک عدد پوشه روغنی )برنگ  – 2

بر «  محل مورد تقاضا نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته شغلی و

 .(روی جلد پوشه با ماژیک سیاه رنگ الزامی می باشد

 

 .مراه پاکت نامه سفیده هب پشت نویسی شده 0ₓ3قطعه عکس  چهار - 1

 

گواهی سابقه پرداخت بیمه از شعب پرداخت بیمه ممهور به مهر سازمان  – 3

 .بیمه
 

 کپی کارنامه آزمون. – 0

 

 در شده ذكر مشاغل احراز شرایط در مندرج تحصیلي اصل و کپی مقطع - 9

 .راهنما دفترچه

 

 .ملي اصل و کپی شناسنامه و كارت - 6

 

 دائم معافیت یا و عمومي وظیفه نظام خدمت پایان كارتاصل وکپی  – 7

 .برادران( )ویژه
 

، ضمنًا ارائه اصل ایثارگر داوطلبان ایثارگري )ویژه بر دال مدارك - 0

 .(و کپی شناسنامه و کارت ملی خود ایثارگر الزامی می باشد



 

 سازمان از معلولیت گواهي عادي )ارائه معلولیت بر دال مدارك - 5

 .بهزیستي(
 

 گانه ده موارد از هریك براساس مورد )حسب بودن بومي بر دال مدارك - 28

 .«( قانوني هاي و سهمیه امتیازات » سه بند ذیل در شده ذكر
 

 فرم) سوابق خالصه همراه به خدمت محل دستگاه از اشتغال گواهي نامه - 22

 محاسبه براي) قراردادي شاغلینه ویژ قراردادي احكام یا( 981 شماره

 .(قراردادي شاغلین امتیاز

 

 تاخدم قانون مشمولین براي« معافیت » و یا «  طرح پایان» گواهي  - 21

مشمولین )«  اجباری »               هاي رشته پیراپزشكان و پزشكان

بوده و ملزم به ارائه گواهی  مستثني استخدام اختصاصي شرایط 1 بند

اشتغال به                        طرح از واحد محل خدمتی می 

 .(باشند

 

 و پزشكان خدمت قانون مشمولین براي« اشتغال به طرح » گواهی  - 23

مورخ  090/288شماره بخشنامه استناد به را خود طرح كه پیراپزشكان

 .تمدید نموده اند 26/87/53

 

گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمات  – 20

پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر 

موسسات تابعه وزارت متبوع )غیر از محل جغرافیایی محل خدمت می 

 گذرانند(.

 

 : مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده گزینشی  : ب  

 

نام و » یک عدد پوشه روغنی )برنگ آبی( *** تکمیل مشخصات داوطلب  – 2

بر « نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته شغلی و محل مورد تقاضا 

 روی جلد پوشه با ماژیک سیاه رنگ الزامی می باشد(.

 .اصل و کپی صفحات شناسنامه  از تمامی صفحات - 1

 کپی کارنامه آزمون. - 3

  .لی )دو طرف کارت(اصل و کپی کارت م - 0

 .به همراه پاکت نامه سفید پشت نویسی شده 0ₓ3چهار قطعه عکس  - 9

 .کپی آخرین مدرک تحصیلی - 6

 .کپی کارت بسیج در صورت داشتن عضویت - 7

 .ایثارگر( داوطلبان ایثارگري )ویژه بر دال مدارك - 0


