
 2 شماره هاطلاعیّ

ضمن تبریک پذیرش در مرحله اولیه آزمون استخدامی متمرکز دانشگاههای علوم پزشکی کشور و تبریک هفته وحدت از عموم شرکت 

 کنندگان محترم درآزمون فوق تقاضا دارد به سایت سازمان سنجش مراجعه 

( http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=11  )  پس از و در صورت قبولی از کارنامه خود یک برگ چاپ نموده و

بق ط زیر ) برای واحد استخدام و هسته گزینش بصورت مجزا (مورد نیاز مدارک  اصل و تصویربا در دست داشتن مطالعه کامل اطلاعیه 

مرکز مدیریت کشوری  –متری شهید شفیع زاده  22خیابان  –میدان ولی امر  –توانیر خیابان  –تبریز نشانی : به  شخصاٌ جدول زمانبندی

و در صورت عدم مراجعه در تاریخ تعیین شده در جدول زمانبندی مسئولیت عواقب بعدی آن ، بعهده دانشگاه  مراجعه نمایند .سلامت 

 نخواهد بود.

از مراجعه حضوری و خواهشمند است  لذاد شخواهد  علامی از طریق همین سایت ااطلاعیه های بعدکلیه مراحل و شرایط طی ضمناً 

 د .ماینفر خودداریتلفنی 

  جدول زمانبندی اخذ مدارک :

 روز و تاریخ مراجعه شغل ردیف

 پرستار 1
ای شنبه تاریخ هسه شنبه و دو –شنبه یکروزهای 

 ماه آذر 03و  29و  28

 ( 12الی  8صرفاً ) از ساعت 
  یکم دی ماهشنبه چهارروز  ماما 2

0 
فوریت های پزشکی و کارشناس 

 ارتباطات و عملیات
 ماه  دی 2و  2شنبه و شنبه پنج های روز 

 دی ماه 6و  5شنبه دوشنبه و یک هایروز استخدامیرشته های شغلی  سایر 2

 

 مدارک مورد نیاز:

 تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما  درکماصل و کپی  – 1

 )پشت و رو(کارت ملی اصل و کپی  – 2

  )در صورت بومي به واسطه همسر، صفحه توضيحات ازدواج هم ارسال نمايند(شناسنامه اصل و کپی  – 3

 )پشت و رو(کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ) ویژه برادران ( اصل و کپی  – 4

 )پشت و رو( )جهت رشته فوريتهاي پزشكي(  2کپی گواهی رانندگی ب-5

 مدارک دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر ( اصل  – 6

شهداء ، همسر و فرزندان جانبازان و همسر و فرزندان آزادگان و خواهر و برادر شاهد با جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان  -

 ارائه گواهی از بنیاد شهید  امور ایثارگران استان.

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان با ارائه گواهی از معاونت نیروی انسانی  -

بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی ) استان ( که در سازمان 

 ( در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند . 25/5/66الی  31/6/55زمان جنگ تحمیلی از تاریخ ) 

مشروط به داشتن سلامت جسمی و روانی بهزیستی (  گواهی معلولیت از سازماناصل مدارک دال بر معلولیت عادی ) ارائه  – 6

 لازم برای ایفای شغل مورد نظر .

http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=11
http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=11


» ده گانه ذکر شده در ذیل بند سه پانزحسب مورد براساس هر یک از موارد ارائه اصل مدارک مدارک دال بر بومی بودن )  – 8

 « ( امتیازات و سهمیه های قانونی 

یهای پانزده گانه ذیل باشند ، حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا شرایط بومی بودن : افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگ

 ، بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند .

  (نفر 2)كپي شناسنامه داوطلب يا درصورت تاهل هر محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد . –یک 

 )كپي شناسنامه داوطلب يا در م یکی باشد .شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدا –دو 
  (نفر 2صورت تاهل هر

)كپي شناسنامه داوطلب يا درصورت  استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد . –سه 
  (نفر 2تاهل هر
همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و یا بازنشسته ( که محل خدمت فعلی  –چهار 

)گواهي يا حكم تائيد شده كارگزيني همسر ، پدر يا مادر كه محل خدمت  یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .
  (آن قيد شده باشد در

یا بازنشسته ( که شهرستان محل  همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و –پنج 

مسر )گواهي يا حكم تائيد شده كارگزيني ه ستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .شهرخدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با 
  (آن قيد شده باشد ، پدر يا مادر كه محل خدمت در

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و یا بازنشسته ( که استان محل خدمت  –شش 

ادر )گواهي يا حكم تائيد شده كارگزيني همسر ، پدر يا م ان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .فعلی یا بازنشستگی آنان با است
  (آن قيد شده باشد كه محل خدمت در

( سال از سنوات تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی و یا دبیرستان ( داوطلب به صورت متوالی یا  4طی شدن حداقل چهار )  –هفت 

 (گواهي از آموزش و پرورش)  متناوب در محل مورد تقاضا.

، دبیرستان ( را  به صورت متوالی یا متناوب در ( سال از سنوات تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی  4داوطلب حداقل چهار )  –هشت 

 (گواهي از آموزش و پرورش)  شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

( سال از سنوات تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان ( را  به صورت متوالی یا متناوب در استان  4داوطلب حداقل چهار )  -نه 

 (گواهي از آموزش و پرورش)  د .محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باش

  (گواهي يا پرينت تائيد شده پرداخت بيمه)  ( سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در محل مورد تقاضا.4داشتن حداقل چهار ) –ده 

 گواهي)  ( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام داشته باشد .4داوطلب حداقل چهار ) –یازده 
  (يا پرينت تائيد شده پرداخت بيمه

گواهي )  ن محل مورد تقاضا برای استخدام داشته باشد .( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استا4داوطلب حداقل چهار ) -دوازده 
   (يا پرينت تائيد شده پرداخت بيمه

گواهي يا )  ( سال سابقه پرداخت حق بیمه برای پدر ، مادر و یا همسر داوطلب در محل مورد تقاضا.4داشتن حداقل چهار ) –سیزده 
  (پرينت تائيد شده پرداخت بيمه

 ( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای4پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار ) –چهارده 

  (گواهي يا پرينت تائيد شده پرداخت بيمه)  استخدام را داشته باشند.

( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام 4پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار ) –پانزده 

  (گواهي يا پرينت تائيد شده پرداخت بيمه)  را داشته باشند.

م قراردادی ویژه شاغلین ( یا احکا 502نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق ) فرم شماره  – 5

 قراردادی )برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی(

ن مشمولی« ) اجباری » برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های « معافیت » و یا « پایان طرح » گواهی  – 10

 شرایط اختصاصی استخدام مستثنی می باشند (  2بند 



برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره «  طرح0اشتغال به » گواهی  – 11

 تمدید نموده اند . 16/6/53مورخه  854/100

ی اختیار» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های « انصراف از طرح » گواهی مبنی بر موافقت با  – 12

 سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع ) غیر از محل جغرافیایی خدمت ( می گذرانند. که طرح خود را در« 

تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و : مدرک  1تذکر 

 تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .

خصصی توسط دستگاه استخدام : با توجه به اینکه مدارک متقاضیان ، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و ت 2تذکر 

کننده بررسی خواهد شد ، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان ) به ویژه مدارک ایثارگری ، بومی ، گواهی اشتغال به کار بدون 

شماره شناسه و معلولین عادی ( مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد ، 

ونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون ، اعلام نتایج اولیه ، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت هیچگ

 پذیرش نهایی ، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدم حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد .

موفق به دریافت  31/06/1355ز طریق دستگاه های اجرایی مربوطه از تاریخ تبصره : همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که ا

 ود .بشماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند ، می توانند از امتیاز مذکور بهره مند گردند و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد 

 هسته گزینش: مدارک مورد نیاز

 .کپی تمامی صفحات شناسنامه1

 کپی کارت ملی. 2

 3*4. چهار قطعه عکس پرسنلی 3

 .کپی مدرک تحصیلی4

 

 تذکر مهم:

نتایج اعلامی ، مشروط و اولیه بوده و چنانچه شرایط ، اطلاعات و مستندات متقاضیان در بررسی و مطابقت با مفاد آگهی  -

داوطلبان ، اولویت بندی مجدد صورت خواهد استخدامی مورد تأیید قرار نگیرد نتیجه اعلامی باطل و براساس مستندات صحیح 

 گرفت .

 انتخاب نهائی پذیرفته شدگان امتحان پس از بررسی مجدد و طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت. -

                                         

 با آرزوی موفقیت


