
 استخدام پیمانی   22  اطالعیه شماره

 تایید نشده استلبانی که امتیازات بومی و کرونا ویژه دعوت به بررسی مدارک نفرات ذخیره بجایگزینی داوط 

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 

تبریز حد استخدام دانشگاه به نشانی : ه واب  11الی  8ساعت از  11/50/1255مورخه  چهارشنبهدر روز  شخصـارا تصاویر مدارک اعالم شده زیر  ومند است اصل خواهش

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

 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 



  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  0توجه : 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 

 

 اسامی داوطلبان جهت ارائه و بررسی مدارک استخدامی

 نام خانوادگي     نام   ردیف
كد شغل  

 محل    
 دي كد شغل محل 

 تبریز -پرستار  14601 ابراهيمي جوبند سولماز 1

 تبریز -پرستار  14601 اژدرمشگين شهر صنم 2

 تبریز -پرستار  14601 اسمار علي 3

 تبریز -پرستار  14601 ایالتي قيه باشي ایل اي 0



 تبریز -پرستار  14601 پيله ور رقيه 5

 تبریز -پرستار  14601 جودي فام پرستو 6

 تبریز -پرستار  14601 حسن زاده شاه اباد هاشم 1

 تبریز -پرستار  14601 حسيني زكيه 8

 تبریز -پرستار  14601 حسيني ارمان 9

 تبریز -پرستار  14601 حيدرزاده ميالد 14

 تبریز -پرستار  14601 خاوندي شبنم 11

 تبریز -پرستار  14601 ردادي زهرا 12

 تبریز -پرستار  14601 روشني پور طناز 13

 تبریز -پرستار  14601 زارعي اسنجان محمدرضا 10

 تبریز -پرستار  14601 شجاعي حسينكلو رضا 15

 تبریز -پرستار  14601 عليزاده شبنم 16

 تبریز -پرستار  14601 قهرمانپور صمد 11

 تبریز -پرستار  14601 قهرماني راحله 18

 تبریز -پرستار  14601 كارخواه علي 19

 تبریز -پرستار  14601 مقصودي نسيم 24

 تبریز -پرستار  14601 ميرزایي صلحي باروجي ثریا 21

 تبریز -پرستار  14601 نقي زاده زهرا 22



 تبریز -پرستار  14601 همت پور علي 23

 شبستر -پرستار  14609 احمدي مهرنوش 20

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21109 اسدزاده مهدیه 25

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21109 چشم سياهي سارا 26

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21109 داسه مریم 21

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21109 دولتخواه مزرعه سمانه 28

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21109 رضایي محمودجيق صابر 29

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21108 زواري شيرین 34

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  21109 ميرزایي رقيه 31

 تبریز -كارشناس ازمایشگاه  21160 سعيدي مونا 32

 شبستر -كارشناس تغذیه  21310 اناري مهسا 33

 شبستر -كارشناس تغذیه  21310 علي پوراذر نعيمه 30

 تبریز -كارشناس هوشبري  21058 محمودپوراذغان فرشته 35

 ملكان -ماما  21080 پاشاپورملكي فاطمه 36

 ملكان -ماما  21080 محمدي حكيمه 31

 

 


