
1 

 

 بسمه تعالي

آزمون استخدام قراردادی 2اطالعیه شماره   

 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 99ماه مهر قراردای آزمون استخدامداوطلبین قابل توجه 

که دارای  24/07/99مورخ  آزمون استخدام قراردادی داوطلبان بدینوسیله به اطالع

وزارت  پزشكي آموزشسنجش  مرکزاز سوی  "بررسي مدارک معرفي جهت" کارنامه

 :رساند مي ،مي باشندپزشكي بهداشت، درمان و آموزش 

 شدهخواسته و مستندات کلیه مدارک شده اسكن نسبت به بارگزاری تصاویر  شخصاًذینفعان 

لغایت  13/10/99از تاریخ  nkums.ac.ir:jazb.ا مراجعه به آدرس اینترنتيب ذیل

 این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمي باشد. استالزم به ذکر  اقدام نمایند. 17/10/99

 

بسیار مهم* *تذکرات  
 بررسي فرایند طي از پس داوطلبین نهایي پذیرش و باشد نمي افراد قبولي بر دلیلي صادره کارنامهاخذ مدارک و  -1

بهداشت به  وزارتپزشكي  سنجش مرکزسایت  طریق از بعد مراحل در آزمون آگهي مفاد مطابق آن وسقم صحت و مدارک

 .گردید اعالم خواهد sanjeshp.irآدرس 

جهت  (ثبت نامزمان صرفاً بر اساس اظهارات داوطلب در )ظرفیت برابر  (1.5یم )و ن کی زانیاعالم شده به م ستیل -2

 شده توسط داوطلب و ثبت هیمستندات ارا دییو تا يمدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررس هیاول يبررس

تذکرات و توصیه های  5باستناد بند . الزم به ذکر است داعالم خواهد شپزشكي سنجش  مرکزتوسط  یينها جهیاطالعات، نت

برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه  يمقررات اعالم شده در آگه ضوابط و تیاز عدم  رعا يناش تیمسئول کلي آگهي

به  انیمتقاض ریسا نیو از ب يلقت كنیافراد کان لم  تیاولو گردد،صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز ن

  .دعوت بعمل خواهد آمدجهت بررسي مدارک توسط دانشگاه  يمندرج در آگه يمقرر قانون یتهایوولا بیترت

 در زمان تعیین شده بهتي صدراالشاره نآدرس اینتر در توسط داوطلب سته شدهخوابارگزاری مدارک مراجعه و عدم . 3

ر افراد به جایگزیني ایشان دعوت بعمل خواهد ام ادامه مراحل استخدامي تلقي و طبق مقررات از سایمنزله انصراف از انج

 نخواهد داشت.را و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضي  آمد

و سایت مرکز سنجش آموزش پزشكي مي بایست به صورت روزانه جهت آگاهي از آخرین اطالعات آزمون به ذینفعان .4

 مراجعه نمایند. خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشكي 
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 رک موردنیاز :امد

 تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه اسکن -1

 تصویر  کارت ملی اسکن -2

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی  اسکن -3

مشروط به داشتن  سانسیفوق ل یلیشغل آنها مدرک تحص یلیاحراز تحص طیکه در شرا یشغل یداوطلبان رشته هانکته: 

خود را  سانسیمدرک مقطع ل سانس،یطع فوق لذکر شده است الزم است عالوه بر مدرک مق سانسیل یلیمدرک تحص

 (ندینما بارگزاری زین یحسب مورد برابر مفاد آگه
ای مشمول طرح ) پایان طرح ، معافیت ، گواهی وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته هتصویر  اسکن -4

 گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (یا  و اختیاری اشتغال به طرح

 ایثارگری ، معلولیت و ... () طبق مفاد آگهی تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی اسکن  -5

 )بصورت واضح وشفاف( طلباسکن عکس داو -6

 رت بهداشتوزا آموزش پزشکی سنجشمرکز مه چاپ شده از سایت کارنا اسکن -7

 پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )ویژه آقایان(تصویر کارت  اسکن -8

 
 

 د:ثر سن مندرج در آگهي مي باشدارک مورد نیاز جهت افزایش سني داوطلباني که سن آنها باالتر از حداکم •

مهر ممهور به و سوابق پرداخت حق بیمه) محل خدمت ءتصویر گواهی اشتغال ممهور به مهر و امضا اسکن-1

 شرط سقف سنی.به جهت افزودن به  (سازمان تامین اجتماعی

 
 دانشگاه و برنامه ریزی منابع ،معاونت توسعه مدیریت

 انساني دانشگاهمنابع مدیریت 

 استخدام وجذب واحد


