
 بسمه تعالی

 1399پیمانی بهمن ماه   آزمون استخدام شغل محل های مشکل دار پذیرفته شدگان نهاییقابل توجه 
 

مورخ  پیمانی آزمون استخدام شغل محل های مشکل دار نهایی شدگان پذیرفته به اطالع تبریک، عرض ضمن 

 جهت تشکیل پرونده گزینشی ،رساند می که اسامی آن ها در جدول پیوستی درج گردیده است 24/11/1399

 مطابق فرآیند های مندرج در بند های ذیل اقدام نمایید.

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده گزینشی

 کپی شناسنامه از تمامی صفحات -1

 کپی کارت ملی )پشت و رو ( -2

 پشت نویسی شده 3×4چهار قطعه عکس  -3

 کپی آخرین مدرک تحصیلی -4

 نگی ، بسیج و نهادهاکپی از مدارک فعالیتهای فره -5

 قید گردد(رشته قبولی  و نام شهر ) روی پاکت  پوشه روغنی -6

 کپی سوابق ایثارگری -7

 تکمیل فرم اطالعات فردی )پشت و رو ( -8

 بشرح ذیل اقدام نمائید: جهت دریافت فرم اطالعات فردی  -1

 دریافت فرم   هسته گزینش     حوزه ریاست     ورود به سایت دانشگاه  

صفحه پشت و رو می باشد که الزم است داوطلبین محترم آنرا با دقت کاملل   کفرم اطالعات فردی ی -2

از اقلدامات گلزینش طبلط اطالعلات فلرم       بخشیبا خودکار آبی تکمیل و امضاء نمایند. با توجه باینکه 

آینلد گزینشلی   به تبل  آ  فر نخواهد شد و  داده تکمیلی انجام خواهد شد. به فرم های ناقص ترتیب اثر

 .گردیدخواهد  دچار مشکل

کله قلبالد در هسلته گلزینش دانشلگاه عللوم پزشلکی و خلدمات بهداشلتی درملانی            یداوطلبین -3

مراحل گزینش را طی نموده اند، صرفاد فرم اطالعات فردی را تکمیل نملوده و در سلربر    آذربایجانغربی 

موده ام( را درج نمایند و این دسته از داوطلبلین  طی ندر سال ........)مراحل گزینش را  فرم مربوطه جمله

 باشند. نیاز به ارسال بقیه مدارک نمی

، از  05/08/1400تاا مورخاه    حلداکرر    1شده در بند  را به همراه فرم تکمیلخواستی مدارک  در -4

 به آدرس ذیل ارسال نمائید.  پست سفارشیطریط 

 ( موعد مقرر اقدام نمایند. ترتیب اثر داده نخواهد شد. که بعد از افرادی ،با توجه به محدودیت زمانی)
 

نسبت به درج آدرس و  می بایست شایان ذکر است داوطلبین به هنگام تکمیل فرم اطالعات فردی،

مراحل گزینش با  انجامکروکی محل سکونت بصورت دقیق و کامل اقدام نمایند. در غیر اینصورت 

.خواهد گردیدمشکل مواجه 
 
 

 

 

ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  –جنب فوریتهای پزشکی  -خیابان رسالت –آدرس:  ارومیه 

 هسته گزینش دانشگاهساختمان 



نهایی در آزمون پذیرفته شدگان  کارگزینیه منظور تسریع در فرآیند صدور حکم نین بهمچ**

صدراالشاره، اشخاصی که اسامی آن ها در لیست پیوستی مندرج می باشد نسبت به تهیه و تحویل 

که در کارنامه اولیه قید  شغل محل انتخابیعنوان دقیق )تابعه واحد های مدارک ذیل به کارگزینی

بدیهی است عدم مراجعه و متعاقباً عدم تحویل  اقدام نمایند. 05/08/1400 تا مورخه  (دهگردی

مدارک تا پایان وقت اداری تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدامی تلقی 

 خواهد شد.

 فحات شناسنامه )در صورت متأهل بودن و داشتن فرزند، تصویر تمام صشناسنامه   اصل و تصویر تمامی صفحات

 همسر و فرزند(

  در صورت متأهل بودن و داشتن فرزند، تصویر کارت ملی همسر و فرزند(اصل و تصویر کارت ملی( 

  اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی 

 د.کارگزینی واحدهای تابعه باشتذکر: مدارک فوق می بایست ممهور به مهر و امضای برابر اصل 

ی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری نکته: داوطلبان رشته های شغل

مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است الزم است عالوه بر مدرک  

 آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند

 پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال  ) رشته های مشمول طرح در  نیروی انسانی  یت طرحاصل و تصویر وضع

 به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی ( 

 ( ... ایثارگری ، معلولیت و) اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی 

 هپنج قطعه عکس پشت نویسی شد 

 چاپ شده از سایت  نهایی اولیه)که عنوان دقیق شغل محل انتخابی درآن قید گردیده است( و پرینت کارنامه

 سازمان سنجش 

  )اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )ویژه آقایان 

 (2اصل و تصویر گواهینامه ب)( یا پایه دوم )جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی 

( در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه 1تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه )ب

( یا پایه دو را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم 2)ب

 ام فرد کان لم یکن تلقی خواهد شد.ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخد

 ساله 5خدمت  محضری هدیک نسخه تع 

 روغنی عدد پوشه یک 


