
 استخدام پیمانی   71  اطالعیه شماره

 تایید نشده استویژه دعوت به بررسی مدارک نفرات ذخیره بجایگزینی داوطلبانی که امتیازات بومی و کرونای آنان  

اظهاری در  اطالعات خود تطبیقرساند جهت بررسی مدارک و که اسامی آنها در ذیل درج گردیده است می  42/11/99 همورخ باطالع متقاضیان آزمون استخدام پیمانی 

بررسی و امکان جایگزینی افرادی که به لحاظ حذف و یا پایین آمدن امتیازات کرونا و بومی آزمون مذکور ،  بمنظورکارنامه صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 

خیابان  –خیابان آزادی  –تبریز حد استخدام دانشگاه به نشانی : ه واب طبق جدول زمانبندی ذیل شخصـارا تصاویر مدارک اعالم شده زیر  ومند است اصل خواهش

 تحویل نمایند . طبقه همکف -ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  - روبروی بیمارستان امام رضا )ع( -گلگشت 

 دخواهقاضی تندارد و مسئولیت بعدی به عهده مبدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک استخدامی در موعد تعیین شده دانشگاه هیچ گونه تعهدی در این خصوص 

 بود.

آزمون استخدام و اعالم نتایج نهایی  گرددنمی تلقی الزم به ذکر است درخواست بررسی مدارک صرفاً جهت تطبیق مدارک با خود اظهاری بوده و به منزله استخدام 

 توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود . مربوطه

 دبیرخانه کمیته استخدام دانشگاه                                                                                                                                           

 از:ـمدارک مورد نی             

  با زمینه سفید و پشت نویسی شده  3 × 4یک قطعه عکس 

  ) تصویر کارنامه آزمون ) صادره توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

  ) اصل و کپی کارت ملی ) پشت و رو 

  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی 

 صورت استفاده از سهمیه ایثارگری ( ناسنامه پدر ، مادر یا همسر ) دراصل و کپی تمام صفحات ش 

  اصل و کپی مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون 

    ارشد مرتبط  اسی یا کارشناسیه : داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشنـنکت

 است الزم است عالوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارائه نمایند . ذکر شده       

  ) اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم ) برادران / پشت و رو 

  برای متقاضیان رشته شغلی فوریت های پزشکی () پشت و رو (  2اصل و کپی گواهینامه رانندگی ب ( 



  یا  و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی –معاونت نیروی انسانی نیروهای مسلح  –اصل گواهی دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر ( از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 به تاریخ روز معلولیت از اداره کل بهزیستی استان 

گواهی ایثارگری مذکور را از معاونت نیروی انسانی هر یک از رده الزم است نموده اند را ثبت ایثارگری درصد  5توجه : افرادی که در کارنامه سنجش آموزش کشور سهمیه خوداظهای 

 ارائه نمایند.یا اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران یا معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران های نیروهای مسلح 

 

 گواهی تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی برای رشته های تحصیلی اجباری ) پایان طرح ، معافیت از طرح ، اشتغال به طرح ( به تاریخ روز . 

  با انصراف از طرح برای رشته های اختیاری در صورت پذیرش نهایی از دانشگاه محل انجام طرح به تاریخ روز گواهی موافقت. 

  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون  3گواهی مربوط به مفاد تبصره بند الف شرایط اختصاصی استخدام ) شرایط سنی ( مندرج در صفحه 

 :  * مدارک مورد نیاز سهمیه بومی       

  اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات متقاضی 

  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون  494استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی ) پاسگاه یا کالنتری محل ( براساس فرم پیوست مندرج در صفحه 

  تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدائی ، راهنمائی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با

 سال سکونت به شرط استشهادیه محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن مالک عمل قرار گیرد .

 مدارک مورد نیاز امتیاز اشتغال در واحدهای درگیر با کرونا :   *      

ترین مقام واحد ول مستقیم ، باال( پس از تأیید مسئبرابر بخشنامه های ارسالی به واحدهای تابعه دانشگاه زمینه مقابله با کرونا ) طبق فرمفرم سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه در ارائه 

 ) بهداشت و درمان دانشگاه ( و تأیید معاونت تخصصی محل خدمت 

 

 

 تخدامیجدول زمانبندی ارائه مدارک اس

 71/40/7044روز شنبه مورخه  04الی   ا ردیف 
 70الی  1از ساعت 

 04/40/7044روز یکشنبه مورخه  17الی  07ردیف 

 

 

 

 

 



 اسامی داوطلبان جهت ارائه و بررسی مدارک استخدامی

ف
دی

ر
 

 نام خانوادگي    نام  
كد شغل  

 محل  
 دي كد شغل محل 

1 
 تبریز -پرستار 14601 ابراهيمي مليحه

2 
 تبریز -پرستار 14601 ازادفر مهسا

3 
 تبریز -پرستار 14601 اكبرزاده زهرا

0 
 تبریز -پرستار 14601 اميري اكام

5 
 تبریز -پرستار 14601 بستاني یحيي

6 
 تبریز -پرستار 14601 پاسبان عيسي لو ليال

1 
 تبریز -پرستار 14601 پورجوادعلویق الهام

8 
 تبریز -پرستار 14601 جعفري رقيه

9 
 تبریز -پرستار 14601 حاج زاده طرزم بابك

14 
 تبریز -پرستار 14601 حسن زاده الله

11 
 تبریز -پرستار 14601 حسن زاه اولي ویدا

12 
 تبریز -پرستار 14601 درستكاري مهسا

13 
 تبریز -پرستار 14601 رحيمي حانيه

10 
 تبریز -پرستار 14601 رسول پورفرزین فرانك

15 
 تبریز -پرستار 14601 رشيدي نسيم

16 
 تبریز -پرستار 14601 سرخي یلدا

11 
 تبریز -پرستار 14601 شریفي كوه كمر ستاره

18 
 تبریز -پرستار 14601 عشایري احمداباد هيوا

19 
 تبریز -پرستار 14601 علي پور سجاد



24 
 تبریز -پرستار 14601 علي دخت سودا

21 
 تبریز -پرستار 14601 غزاله عظيمي ثاني

22 
 تبریز -پرستار 14601 فتاحي مهمانداري فاطمه

23 
 تبریز -پرستار 14601 قایمي قراملكي علي

20 
 تبریز -پرستار 14601 قنبرعليزاده تبریزي رقيه

25 
 تبریز -پرستار 14601 لطفي سيما

26 
 تبریز -پرستار 14601 محمدزاده سالمت كمال

21 
 تبریز -پرستار 14601 كوره كشمحمدزاده  فاطمه

28 
 تبریز -پرستار 14601 مخموري مياندواب سپيده

29 
 تبریز -پرستار 14601 نادري سعداله

34 
 تبریز -پرستار 14601 نبوي باویل ميرحميدرضا

31 
 تبریز -پرستار 14601 نصيري ليال

32 
 اذرشهر -پرستار 21401 فرج زاده سيما

33 
 اهر -پرستار 14602 ابوالحسني حميد

30 
 جلفا -پرستار 21466 مقني فریده

35 
 شبستر -پرستار 14609 استادكاظمي علي اصغر

36 
 شبستر -پرستار 14609 غمگين اي ناز

31 
 شبستر -پرستار 14609 محمدنهال مهناز

38 
 عجب شير-پرستار 21409 صدقي فاطمه

39 
 كليبر -پرستار 14666 قهرماني ابش احمد ارزو

04 
 ميانه -پرستار 14650 نورعليزاده ميانجي مبينا

01 
 تبریز -داروساز 14686 سجادي اسكویي سارا



02 
 تبریز -داروساز 14686 طالبي نعيمه

03 
 تبریز -داروساز 14686 كوچه باغي ماهرخ

00 
 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21108 عميدفر محمدحسين

05 
 تبریز -اتاق عمل كارشناس  21108 ناعمي فتح اباد عليرضا

06 
 شبستر -كارشناس اتاق عمل  21154 اله وردیاني روح اله

01 
 مرند -كارشناس اتاق عمل  21151 اطهاري زهرا

08 
 مرند -كارشناس اتاق عمل  21151 ایماندارزنوزق ناهيده

09 
 مرند -كارشناس اتاق عمل  21151 حاجي زاده بناب فاطمه

54 
 تبریز -كارشناس ازمایشگاه  21160 اعرابي سپيده

51 
 ملكان -كارشناس ازمایشگاه  21114 ملكي زهره

52 
 ملكان -كارشناس ازمایشگاه  21114 نقي پورملكي علي

53 
 بناب -اموراجرایي سالمت   21241 داداشي زینب

50 
 بناب -اموراجرایي سالمت   21241 فاروقي قدیم فاطمه

55 
 تبریز -امورفوق برنامه   21210 نجفي مهناز

56 
 خداافرین -بهداشت خانواده   21215 عبدي عارفه

51 
 چاراویماق -تجهيزات پزشكي   21351 اقازاده شيدا

58 
 تبریز -كارشناس تغذیه  21360 توفيقي زهرا

59 
 تبریز -كارشناس فيزیوتراپ  21389 پرعليلوینكجه ليال

64 
 تبریز -گفتاردرمان كارشناس  21392 احساني فر سالمه

61 
 تبریز -كارشناس گفتاردرمان  21392 زالي مهسا

62 
 كليبر -كارشناس سالمت روان  21431 سليماني سيما

63 
 كليبر -كارشناس سالمت روان  21431 همت جو مهسا



60 
 تبریز -فناوري اطالعات سالمت  21011 بانكي سودا

65 
 تبریز -هوشبري كارشناس  21058 ابراهيمي هروان ليال

66 
 تبریز -كارشناس هوشبري  21058 علمي غازاني فریبا

61 
 تبریز -كارشناس هوشبري  21058 كياني فر پري

68 
 شبستر -كارشناس هوشبري  21059 علمشاهي وایقان نگار

69 
 تبریز -كارگزین  21063 حضرتي زینب

14 
 تبریز -ماما  21084 عبداله پور خدیجه

11 
 تبریز -ماما  21081 موسوي نژاد الهام

12 
 چاراویماق -ماما  14150 خردمند زهرا

13 
 چاراویماق -ماما  14150 قلي پور سميه

10 
 شبستر -ماما  14155 رستمي مرادلو فاطمه

15 
 شبستر -ماما  14155 كمربسته سمانه

16 
 عجب شير -ماما  21082 واحدي قاضيجهان بهناز

11 
 عجب شير -ماما  21082 یاقوتي اذر شراره

18 
 اسكو -مسيول خدمات مالي  21098 محمدي حسين

 

 


