
 2 شماره هــیّـاطالع

سنجش مرکز از سوی  42/70/9311 همورخ قراردادیآزمون رک مدا بررسی جهت شرایط واجد داوطلبان اسامیباتوجه اعالم 

 بررسی جهت ) افرادی که در کارنامه صادره جمله معرفی، ضروری است ذینفعان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 /تبریز : نشانی به ـاشخص ، با دردست داشتن کلیه مدارک اشاره شده زمان بندی ذیل طبق جدول درج شده است ( مدارک

)ع(/ سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی /  روبروی مرکز آموزشی درمانی امام رضا / خیابان گلگشت / آزادیخیابان 

  .مراجعه نمایند 949واحد استخدام / اتاق شماره طبقه همکف / 

از مراجعه خواهشمند است  لذا. د شخواهد  عالماطالعیه های بعدی از طریق همین سایت اکلیه مراحل و شرایط طی ضمناً 

 د .خودداری فرماینتلفنی تماس حضوری و 

 زدن ماسک( الزامی است  –رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ) فاصله گذاری  فیزیکی 

 نخواهد شد. زمان اخذ مدارک استخدامی به هیچ عنوان تمدید

 مهم اتتذکر

لذا می باشد . مدارک افراد  هیاول ی( جهت بررس صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام )به دانشگاه اعالم شده  ستی. ل1

مرکز سنجش وزارت  توسط یینها جهینت،  شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات ارائهمستندات مدارک و  دییو تا یپس از بررس

منوط به  یینها جهی، اعالم نت سنجشمرکز  یشده از سو منتشر یالزم به ذکر است طبق مفاد آگه .داعالم خواهد شمتبوع 

برعهده شخص داوطلب  یمقررات اعالم شده در آگه ضوابط و تیرعااز عدم  یناش تیباشد و مسئول یم یمدارک اعالم یبررس

  .شدخواهد  یتلق کنیافراد کان لم  تیاولو ، گرددبوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز ن

عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و درصورت  . بدیهی است4

 د.د شخواهاقدام طبق مقررات 

اخذ مدارک استخدامی به هیچ وجه تعهد استخدامی ایجاد نخواهد کرد و اعالم نتایج نهایی پس از بررسی نمرات مأخوذه در  -3

 آزمون و اعمال سهمیه های مربوطه صورت خواهد گرفت.

 

 مدارک مورد نیاز:

 با زمینه سفید و پشت نویسی شده   3*2قطعه عکس  یک 

  (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیسنجش مرکز تصویر کارنامه آزمون ) صادره توسط سایت 

  پشت و رو(اصل و کپی کارت ملی( 

 اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی 

  در صورت استفاده از سهمیه ایثارگری ( )اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر 

  دانشنامه دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری ، دکتری تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل از اصل و کپی 

  دانشگاه محل تحصیل داوطلب .      

 مشروط  کترید داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا نکته :

بر مدرک آخرین مقطع ،  الوهعشده است الزم است  ذکر مرتبط ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصیلی مدرک داشتن به

 .ه نمایندئسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارامدرک مقاطع قبلی خود را ح

 مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تایید یکی از وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا علوم تحقیقات            

 و فناوری رسیده باشد.      

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

 ) به تاریخ روزو یا معلولیت  اصل گواهی دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر 

  مشمولین طرح ضریب کا اجباری و رشته های یا معافیت از طرح برای طرح  پایاناصل و تصویر گواهی 

  که مدت طرح خود را در سایر  طرح اختیاریگواهی انصراف از طرح از دانشگاه محل انجام طرح برای رشته های دارای 

 موسسات تابعه وزارت بهداشت و درمان می گذرانند.              



  به جهت افزودن به شرط سقف گواهی سوابق بیمه ای برای کارکنان قراردادی که قبال با موسسه همکاری داشته اند 

 سنی.             

 ممهور به مهر )بیمه پرداخت حق سوابق و ممهور به مهر و امضای شرکت و محل خدمتی  اصل و تصویر گواهی اشتغال 

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

 

 بندی اخذ مدارک  جدول زمان

 ردیف عنوان شغل روز و تاریخ اخذ مدارک ساعت

 صبح 1

 الی

 ظهر 92

 

 

 شنبه دو

78/97/11  

 -پرستار

 متخصص طب اورژانس
9 

 شنبه سه 

71/97/11 

کارشناس  –کارشناس اتاق عمل  -داروساز  -پزشک عمومی 

 و بهداشتی  کارشناس آزمایشگاه غذا و دارو  –آزمایشگاه 
4 

 شنبه چهار

97/97/11 

کارشناس امور  -حسابدار –آزمای اقتصاد سالمت کارکارشناس 

  –کارشناس مبارزه با بیماریها  –کارشناس بهداشت محیط  -پژوهشی 

 کارشناس هوشبری –ارشناس شنوایی سنجی ک

3 

 شنبه 

93/97/11 

 –کارشناس تحلیل گر سیستم  –کارشناس تجهیزات پزشکی 

 کارگزین -سالمت  فناوری اطالعاتکارشناس 
2 

 شنبه یک

92/97/11 
 5 کتابدار  –ماما 

 

 کمیته استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز


