
1 

 

 بسمه تعالی

برابر ظرفیت توسط دانشگاه  چندمدارک کلیه پذیرفته شدگان در اولین مرحله پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی کتبی، 

داوطلبین توسط ثبت نام  فرمصحت اطلاعات خود اظهاری درج شده در  تاگیرد میمربوطه به شرح ذیل مورد بررسی قرار 

  .احراز گردد

و در شرایط واقعی داوطلب را مورد بررسی قرار داده دانشگاه می بایست  ،صحت اطلاعات داوطلبیناحراز در صورت عدم 

مجددا محاسبه  وارد نماید تا کشور ییاجرا یدستگاه ها یرمشترک فراگ یاستخدام یپرتال آزمون هاده هر داوطلب در پرون

از سایر داوطلبان دارای حدنصاب نمره به ترتیب نمره افراد مربوطه حذف و  ،و در صورت لزوم نمره اصلاحی صورت گیرد

 . گرددجایگزین  مربوطه(و امتیازات  ها اولویتبر اساس ) فضلی

 به شرح زیر می باشد:مدارکی که بایستی از داوطلبان اخذ و مورد بررسی قرار گیرد 

 احراز هویت فرد از طریق رویت کارت شناسایی ملی و دریافت تصویری از پشت و روی آن .1

 فرد و تطبیق با اصل شناسنامه شناسنامه صفحات تصویر تمام .2

 تطبیق با اصل شناسنامه) در صورت تاهل(شناسنامه همسر و  صفحات تصویر تمام .3

 تصویر کارنامه قبولی داوطلب و تطبیق با لیست قبول شدگان .4

 شده نویسی وپشت سفید زمینه پشت چهار قطعه عکس با .5

 باقید خدمتی یگان از نامه یا  )آقایان مخصوص( رو و پشت به صورت دائم معافیت یا و خدمت پایان تصویر کارت .6

 21/80/55فیت حداکثر تا تاریخ )ملاک محاسبه پایان خدمت یا معا وظیفه و تطبیق با اصل آن خدمت اتمام تاریخ

 باشد(می

 پایان کارگزینی حکم یا پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین طرح از معافیت یا طرح پایان تصویرگواهی .7

)ملاک محاسبه پایان مدت قانونی طرح در رشته های اجباری برای شرکت در آزمون سایر  و تطبیق با اصل آن طرح

 است( 17/87/1355، دانشگاه ها

شرایط  2 )موضوع بندبه تاریخ روز طرح پایان و شروع تاریخ قید با دانشگاه تابعه واحدهای از طرح به اشتغال گواهی .0

؛ این دسته از داوطلبین می بایست حداکثر تا آخرین روز (دفترچه آزمون استخدامی 2اختصاصی مندرج در صفحه 

  ، طرح خود را در واحد های تابعه دانشگاه/دانشکده شروع کرده باشند.(17/87/55)دومین مهلت ثبت نام

کارگزینی محل خدمت با قید تاریخ شروع و پایان به انضمام آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر  گواهی .5

شاغل در مناطق سه پنجم و  kمشمولین ضریب ؛ لازم به ذکر است kکارگزینی واحد در خصوص مشمولین ضریب 

از تقاضا شروع کرده باشند و  تعهدات خود را در دانشگاه مورد 17/87/55سه و نیم پنجم می بایست حداکثر تا تاریخ 



2 

 

 ،17/87/55 تاریخ شاغل در مناطق چهار پنجم، چهارونیم پنجم و پنج پنجم می بایست تا kتعهدات مشمولین ضریب 

  حداکثر سه ماه باقی مانده باشد.

  تمدید طرح  شروع تاریخ قید اشتغال به طرح از دانشگاه مربوطه با تمدیدگواهی  .18

از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دارای طرح اختیاری که طرح  گواهی موافقت با انصراف .11

 خود را در سایر دانشگاهها یا سازمان های تابعه وزارت متبوع می گذرانند

تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی و  فراغت از و یا گواهیمورد نیاز مندرج در آگهی تحصیلی  تصویر مدرک .12

 (می باشد 21/80/55)فراغت از تحصیل مجاز حداکثر تا تاریخ  آنتطبیق با اصل 

 به )آزادگان جانبازان، شهدا، معظم خانواده( ایثارگران شهید و اموربنیاد از ایثارگری گواهی یاو  کارتتصویر  .13

 روز تاریخ

پاسداران انقلاب اسلامی با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه  )از مراجع ذیصلاح  معتبر گواهی .14

 قید با رزمنده فرزند یا رزمنده ایثارگری سهمیه از استفاده جهت و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی(

)برای کسانی که مدت خدمت سربازی را در جبهه گذرانده اند سه چهارم مدت در جنگ جبهه در داوطلبانه حضور

 (گرددداوطلبانه محسوب می  ،جبهه

)ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول ایثارگران سهمیه از استفاده صورت در همسر یا پدر شناسنامه صفحات تمامتصویر  .15

 سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان(

 از استفاده عبارت قید با عادی معلولین سهمیه از استفاده جهت استان محل اقامت بهزیستی سازمان از معتبر گواهی .16

 استخدامی %3 سهمیه

 که فرد از استان یا شهرستان بودن) مندرج در آگهی استخدامی منتشره( در محل مورد تقاضا،  بومی بر دال مدارک .17

  سهمیه آن استفاده نموده است.

 :به شرح زیر است د( ، ج ، ب ، الف موارد از یکی مدارک دال بر بومی بودن ) صرفاً

 همسر یا داوطلب تولد محل استان یا شهرستانمحل مورد تقاضا،    .أ

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب 

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر 

 یا شهرستانمحل مورد تقاضا، ( بازنشسته یا شاغل از اعم)  مسلح نیروهای یا پیمانی دولت و و رسمی کارمند فرزند و همسر .ب

 مادر، پدر،( مسلح نیروهای یا رسمی یا پیمانی)  بازنشستگی حکم تصویر و بازنشستگی اصل  یا فعلی خدمت محل استان

 بازنشسته افراد جهت همسر
 به)خدمت  محل از اصل و تصویر حکم بازنشستگی) پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح( پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی 

 جهت افراد بازنشسته( خدمت بازنشستگی محل قید با روز تاریخ
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 انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح :  هی اشتغال از محل خدمت)به تاریخ روز با قید محل خدمت( بهگوا

 پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل

  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته 

محل مورد تقاضا،  در متناوب یا متوالی صورت به( دبیرستان راهنمائی، ابتدائی،)  داوطلب تحصیلی سنوات سال چهار حداقل  .ج

 (ذیل موارد از یکی) استان یا شهرستان
 اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی 

 گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تائید شده با مهر آموزشگاه و امضا مسئول مربوطه 

سال باشد. 4می بایست حداقل تذکر: مجموع سنوات تحصیلی   

 استان یا شهرستانمحل مورد تقاضا، ( همسر مادر، پدر، داوطلب،) افراد از یکی سال 4 حداقل بیمه حق پرداخت سابقه .د

  سال مربوط به یکی از افراد )داوطلب، پدر، مادر، همسر( از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به  4گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل

 زمان بیمه مربوطه مهر سا

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده 

سال  4ملاک محاسبه آخرین روز در خصوص داوطلبان بومی دارای شرط پرداخت حق بیمه، لازم به ذکر است 

 خواهد بود 21/80/55 پرداخت،

به داشتن شناسه قراردادی یا دارا  منوط کلیه دستگاه های دولتی )طبق سوابق بیمه( در وقت تمام قرارداد خدمت سابقه .10

امتیازات و  4به منظور بررسی امتیاز کارکنان قراردادی موضوع بند  ،بودن شرایط اخذ شناسه از سامانه کارمندایران

سهمیه های قانونی آگهی منتشره؛ )لازم به ذکر است آن دسته از کارکنان قراردادی کار معین که اولین قرارداد آنها 

شاغل در ضمنا کارکنان قراردادی . منعقد گردیده است، دارای شرایط اخذ شناسه هستند 15/6/53اریخ حداکثر تا ت

فرم شماره فرم خلاصه سوابق )مجموعه وزارت بهداشت موظف به اخذ گواهی مربوطه از واحد محل خدمت خود و 

ارائه سوابق بیمه  به های دولتی موظفسایر دستگاه بوده و کارکنان قراردادی  55و تصویر آخرین قرارداد سال   (582

؛ موارد مندرج  در گواهی شامل: نام و نام خانوادگی، کد خود می باشندمحل خدمت از دستگاه اشتغال گواهی  و

. لازم به ذکر است ملاک سابقه خدمت، حداکثر می باشند ملی، سمت مندرج در قرارداد، تاریخ شروع و پایان قرارداد

  (باشد می 21/80/55تا روز 

 برای کاردان و کارشناس های فوریت های پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات )پزشک 2گواهینامه رانندگی ب .15

سال، پس از احراز قبولی قطعی و قبل از زمان شروع به کار، تعهد  24)از افراد زیر  سال تمام و بالاتر 24( دارای مرد

 اخذ می گردد( 2محضری جهت ارائه گواهینامه ب

 به شرح ذیل: افزایش سقف سنی احراز صلاحیت استفاده از مدارک مربوط به .28

 آزادگان همسر و فرزندان بالا، به درصد 25 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان، -

 جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه بالاتر و سال یک که حداقل
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درصدی استفاده  25)چنانچه از سهمیه باشند می معاف سن حداکثر شرط از( جهادگران و پاسداران سپاه بسیج فقط)

 .بکنند یا استفاده نکنند(

 سال 5 میزان تا( برادر و خواهر مادر، پدر، شاملشهدا ) معظم خانواده افراد -

 جبهه به میزان حضور آنان در جبهه داوطلبانه در حضور ماه شش دارای سابقه کمتر از  رزمندگان -

آگهی  2صفحه  اولو سایر موارد مندرج در بند دولتی  های کلیه دستگاه در وقت تمام قرارداد خدمت سابقه -

  (21/80/55تا روز  سوابق بیمه )طبقاستخدامی منتشره

 مدت انجام خدمت نظام وظیفه با توجه به تاریخ مندرج در کارت پایان خدمت  -

 مدت زمان انجام طرح نیروی انسانی با توجه به گواهی پایان طرح -

نکته مهم: با توجه به تغییر زمان آزمون استخدامی و انجام ثبت نام توسط داوطلبین در دو بازه زمانی مختلف، بررسی 

)صرفا در مورد دانشجویان مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مندرج در مدارک افراد از نظر تاریخ فراغت از تحصیل 

ملاک برای  لازم به ذکر استزمان ثبت نام فرد صورت می گیرد. بر اساس  ،و محدودیت های سنیآگهی استخدامی( 

نبایستی مستخدم پیمانی و رسمی دستگاههای  ،داوطلب در روز ثبت نام . همچنینمحاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد

 اهده خواهد بودافراد نیز در پرتال آزمون استخدامی سازمان سنجش قابل مش« زمان ثبت نام»بدین منظور  .اجرائی باشد

 


