
 بسمه تعالی

هفتماطالعیه   

ا جهت بررسی مدارک که با احتساب امتیاز کرون 42/11/1911به اطالع آندسته از دوطلبان آزمون استخدام پیمانی مورخ 

)قراردادی کار معین، کارگری، شرکتی، مشمولین قانون خدمت در صورتیکه تحت عناوین می رساند معرفی شده اند 

در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایالم مستقیما در مقابله با ویروس  متعهدین خدمت(پزشکان و پیراپزشکان و 

با مراجعه به واحد اند خدمت نموده  42/11/1911لغایت  11/14/1911و درمان بیماری کرونا در بازه زمانی  11کووید 

فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ت نسبت به دریاف به شرح زیر محل خدمت و ارائه کارنامه آزمون استخدامی خود

 ویژه کرونا اقدام نمایند. 

 فرآیند تکمیل و تأیید گواهی در واحد های مختلف تحت پوشش دانشگاه بصورت زیر است:

 حوزه درمان:

/ مهر و امضای رئیس بیمارستان/  ثبت در دبیرخانه بیمارستان/ مهر و امضای میل و امضای فرم توسط مسئول بخشتک

به کارشناس اداره برنامه ریزی تامین و  11/19/1211 شنبه مورخپایان وقت اداری تا معاونت درمان دانشگاه/ تحویل فرم 

و اعطای دستورالعمل نحوه تعیین  5( جهت طرح در کمیته موضوع بند توزیع نیروی انسانی دانشگاه )آقای حسین دارابی

. بدیهی است با توجه به محدودیت زمانی امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا و دریافت رسید

نداشتن عدم تحویل فرم تا تاریخ فوق به منزله  ،دستورالعمل 5و عدم امکان برگزاری مجدد جلسه ی کمیته موضوع ماده 

 می گردد. شرایط می باشد و امتیاز مربوطه کسر

 حوزه بهداشت:

تکمیل و امضای فرم توسط مسئول مرکز خدمات جامع سالمت/ مهر و امضای مدیر شبکه/  ثبت در دبیرخانه شبکه/ مهر 

به کارشناس اداره برنامه  11/19/1211 شنبه مورخپایان وقت اداری تا فرم تحویل / و امضای معاونت بهداشت دانشگاه

دستورالعمل نحوه  5حسین دارابی( جهت طرح در کمیته موضوع بند ریزی تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه )آقای 

تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا و دریافت رسید. بدیهی است با توجه به 

م تا تاریخ فوق دستورالعمل، عدم تحویل فر 5محدودیت زمانی و عدم امکان برگزاری مجدد جلسه ی کمیته موضوع ماده 

 به منزله نداشتن شرایط می باشد و امتیاز مربوطه کسر می گردد.

 

 



 حوزه فوریتهای پزشکی:

تکمیل و امضای فرم توسط مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان/ مهر و امضای مدیر شبکه/  ثبت در دبیرخانه شبکه/ مهر 

کارشناس  به 11/19/1211 شنبه مورخپایان وقت اداری تا فرم تحویل / و امضای مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

 5اداره برنامه ریزی تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه )آقای حسین دارابی( جهت طرح در کمیته موضوع بند 

دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا و دریافت رسید. بدیهی 

دستورالعمل، عدم تحویل  5محدودیت زمانی و عدم امکان برگزاری مجدد جلسه ی کمیته موضوع ماده است با توجه به 

 فرم تا تاریخ فوق به منزله نداشتن شرایط می باشد و امتیاز مربوطه کسر می گردد.

 :توجه

  یاست،ر حوزه از اعم (مؤسسه ستادی واحدهایمطابق دستورالعمل مربوطه صدور گواهی جهت افراد شاغل در 

 ( فاقد وجاهت قانونی می باشد و تخلف محسوب می شود....و ها دانشکده معاونت ها،

  ترتیب اثر داده نخواهد شد. ناخوانا و دارای قلم خوردگیبه گواهی های 

  فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کرونا به مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه ارسال می گردد بنابراین

 رم هایی که مورد تایید این دانشگاه نمی باشند خودداری فرمائید.یه و پرینت سایر فتهاز 

  افرادیکه دارای سابقه خدمت در مقابله مستقیم با بیماری کرونا در سایر دانشگاهها می باشند و در آزمون استخدام

توانند با مراجعه به کارشناس این دانشگاه جهت بررسی مدارک معرفی گردیده اند می  42/11/1911پیمانی مورخ 

اداره برنامه ریزی تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه )آقای حسین دارابی( و ارائه کارنامه آزمون استخدامی 

پس از تکمیل توسط دانشگاه محل خدمت به پیوست  دریافت نمونه فرم اقدام نمایند. فرم مذکور هخود نسبت ب

 نامه اداری به این دانشگاه ارسال گردد.

  سایر مستندات ) ابالغ تعیین محل خدمت، برنامه  فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کروناهمراه با

دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات  5موضوع بند شیفت کاری، تایمکس و ...( نیز جهت بررسی در کمیته 

یع کارشناس اداره برنامه ریزی تامین و توزبایستی تحویل  و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا

 گردد. انی دانشگاه )آقای حسین دارابی(نیروی انس

 اعالم نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش  استخدامی مراحل از مرحله هر در چنانچه(

 به کرونا ویژه امتیاز از برخورداری جهت داوطلب استحقاق عدم بر دالنهایی و صدور حکم استخدامی( شواهدی 

 هیچگونه حق ذینفع و، ضمن کسر امتیاز مربوطه، مطابق با مفاد آگهی استخدام با وی رفتار خواهد شد آید دست

داشت. در صورت صدور گواهی خالف واقع از سوی کارکنان و مسئولین مربوطه در این زمینه،  نخواهد اعتراضی

 مراتب از طریق هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری خواهد بود.


