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 :. شرایط اختصاصی پذیرش شرکتی2
 

 (8/7/99) آخرين روزثبت نامتا سال تمام 35سال سن تمام و حداكثر 22. داشتن حداقل 1/2

 تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأيیديه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

( بله طلور   29/5/1367لغايلت   31/6/1359علیه باطلل )از تلاري    الف( داوطلبانی كه در جبهه های نبرد حق 

داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بسلتری و يلا اسلتراحت پزشلکی     

 رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
 

جانبازان از كار افتاده كلی كه قادر به انجام كلار نملی باشلند     ب( افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها و

 سال. 5شامل: همسر ، پدر، مادر، خواهر، و برادر تا میزان 
 

% و باالتر و آزادگانی كه حداقل يک سلال سلابقه اسلارت دارنلد  از  شلرط      25ج( آزادگان، فرزندان شاهد ،جانباز 

 حداكثر سن معاف می باشند.
 

 ازید( مدت خدمت سرب
 

ه( داوطلبانی كه طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خلدمت پزشلکان و پیراپزشلکان و متعهلدين     

 خدمت قانون مذكور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

. مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بايست دارای معافیت يا گواهی پايان انجام طرح خلدمت مربوطله   2/2

 اشند.ب
 

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان كه در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشلگاه   تبصره :

 می باشند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اينگونه افراد با ذكرتاري  اتمام طرح اجباری الزامی است .  

طرح اجباری خود را بله   (8/7/99) رين روزثبت نام خآشركت نمايند كه تا آزمون در صورتی می توانند در اين ل   1

 اتمام رسانده باشند.   

 



 . مدارک مورد نیاز:3

 ( تکمیل برگ درخواست شغل 1

 پشت نويسی شده  3*4( دو قطعه عکس 2

 اصل به همراه تصوير آخرين مدرک تحصیلی (3

   اصل به همراه تصوير كارت ملی  (4

   شناسنامهاصل به همراه تصوير تمام صفحات  (5

  اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم )ويژه برادران(( 6

 )مجوز رانندگی با آمبوالنس( 2(اصل به همراه تصوير گواهینامه ب 7

   اصل به همراه تصوير پايان طرح اجباری مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان يا معافیت از آن( 8

   همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذيربط. اصل به( 9

 اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  (12

مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيرا پزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استععمم خواهتد شتد و     تبصره :

 انجام شده در بند فوق ممك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود. تطبيق اوليه

 

 . نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:4
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 8/7/98لغايت  5/7/99مهلت ثبت نام و تحويل مدارک از تاري   . 3/4

 زمان و محل توزیع کارت : .5

 يت دانشگاه اعالم می گردد.  گزاری مصاحبه متعاقباً از طريق سازمان و مکان بر
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ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هلای جنل     6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی كه حداقل  . 1/6

تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودين و جانبازان در صورت دارا بودن شلرايط منلدرج در آگهلی، بلا     

 واهند بود. رعايت قوانین و مقررات مربوط از اولويت قانونی برخوردار خ

( درصد آن برابر قلوانین و مقلررات بلرای پلذيرث ايثلارگران      32ازكل مجوز تخصیص يافته به دانشگاه سی ) . 2/6

جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان  درصد آن به  25اختصاص می يابد، بیست وپنج  

شده از سوی بنیاد شلهید و   سران آزادگان باالی يکسال اسارت معرفی درصد و باالتروفرزندان و  هم 25بیست وپنج  

ملاه   6%  پنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  5امور ايثارگران استان اختصاص می يابد و 

(درصلد و آزادگلان   %25حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسران و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زيربیست وپنج) 

(سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می يابد. در موارديکه نیاز به تخصص دارد رعايت شرايط علمی 1زير يک )

 )شرايط احراز مندرج در آگهی( الزامی است.

درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ايثارگران واجد شرايط كه در زملان مقلرر    5انتخاب ايثارگران در حد سهمیه  .3/6

 نموده اند ، انجام خواهد شد. ثبت نام 

درصد سهمیه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبلان واجلد شلرايط صلورت خواهلد       32پذيرث مازاد بر  . 4/6

 گرفت.  



و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسايی از بنیاد شهید و امور ايثارگران با ارائه تصلوير  جانبازان  .5/6

 آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذكور ندارند.

( 3معلولین عادی بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهی و كسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسله)   .6/6

 قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. درصد سهمیه

به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلالم شلده در شلرايط احلراز      .7/6

 مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 مسئولیت ناشی از عدم رعايت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهی برعهلده داوطللب خواهلد بلود      .8/6

و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شلرايط منلدرج در    مصاحبهو در هر مرحله از مراحل ثبت نام، 

، قرارداد مزبور لغو شركتی رت انعقاد قراردادآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صو

     و بالاثر میگردد.

 . انتخاب نهايی پذيرفته شدگان پس از طی مراحل گزينش صورت خواهد گرفت. 9/6

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرربه هسلته  تبصره :

تکمیل پرونده گزينشی مراجعه نمايند .درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد كان للم يکلن تلقلی    گزينش دانشگاه برای 

 شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزينش معرفی خواهد شد. 

اطالعلات   می تواننلد  خواهد بود و داوطلبان دانشگاهسايت   از طريق مصاحبه. هرگونه اطالع رسانی درخصوص 12/6

 .  نمايندمورد نیاز خود را بدين طريق دريافت 

با توجه به اين كه مالک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد، الزم است در تکمیلل آن   . 11/6

 اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرث نخواهد بود.هيچگونه نهايت دقت را بعمل آورده و 
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