
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 

 داوطلب گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای شما موارد زیر را هنگام تکمیل فرم ارسال مدارک به خاطر داشته باشید :

گواهینامه معافیت در صورت گذراندن طرح نیروی انسانی بارگذاری گواهینامه پایان طرح/ گواهینامه اشتغال به طرح/  .1

 از طرح/گواهی انصراف از طرح اختیاری،ضروری می باشد.

درصد  25درصد ایثارگری / بارگذاری مدرک  5در صورت شرکت در آزمون با سهمیه ایثارگری، بارگذاری مدرک   .2

 ایثارگری طبق آگهی استخدامی اجباری می باشد.

ی معرفی نامه از اداره کل بهزیستی استان مربوطه اجباری در صورت شرکت در آزمون با سهمیه معلول عادی بارگذار  .3

 می باشد.

جهت افزایش سن مجاز شرکت در آزمون ،در صورت دارا بودن سابقه خدمتی مورد قبول طبق مفاد مندرج در آگهی  .4

ر به استخدامی ، بارگذاری گواهی اشتغال بکار از محل خدمت/مدارک گذراندن طرح نیروی انسانی /سابقه بیمه ممهو

 مهر سارمان تامین اجتماعی /مدارک دال بر سهمیه ایثارگری/کارت پایان خدمت اجباری می باشد.

در صورت انتخاب وضعیت بومی در زمان ثبت نام آزمون بارگذاری مستندات طبق مفاد مندرج در آگهی استخدامی  .5

فرم استشهاد  ا شهرستان مورد تقاضا( یااجباری می باشد.بارگذاری شناسنامه )مبنی بر یکی بون شهرستان محل تولد ب

 سال 10 مدت به حداقل داوطلب بودن ساکن تایید بر مبنی( محل کالنتری پاسگاه) انتظامی نیروی مهر به ممهور محلی

ر مقاطع ابتدائی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پروش د تحصیلی سوابق یا

 . سال 10 مجموعا حداقل داوطلب بودن ساکن تایید بر مبنی فرم استشهاد محلی شهرستان مربوطه به انضمام

 طبق مفاد مندرج در دفترچه راهنما ،شهرستان بندرعباس بعنوان مرکز استان هرمزگان از سهمیه بومی برخوردار نمی باشد.

 

 ( در خصوص داوطلبان رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی2بارگذاری گواهینامه پایه دوم)ب .6

(در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل 1: داوطلبان دارای گواهینامه )ب1تذکر 

 مون استخدامی ارائه نمایند.(یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آز2گواهینامه )ب

سال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری  24: افراد زیر 2تذکر 

 سالگی ارائه نمایند. 24تا پایان  2مبنی بر اخذ گواهینامه ب 

 

https://forms.abzums.ac.ir/_forms/documents/pdf/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C.pdf
https://forms.abzums.ac.ir/_forms/documents/pdf/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C.pdf
https://forms.abzums.ac.ir/_forms/documents/pdf/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C.pdf
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https://forms.abzums.ac.ir/_forms/documents/pdf/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C.pdf


ه مستقیم با بیماری کرونا را زده اید و مقابل *در صورتیکه هنگام ثبت نام در آزمون تیک استفاده از سهمیه خدمت در .7

طبق کارنامه ی اولیه منتشر شده توسط سازمان سنجش، از امتیاز آن برخوردار گشته اید نسبت به دانلود و تکمیل فرم 

در فرم مذکور تایید سوابق خدمتی فعالیت در زمینه بیماری کرونا، که لینک آن در سایت موجود است ،اقدام فرمایید.

گردد و جهت ادامه مراحل تایید سوابق و تکمیل  توسط متقاضی تکمیلنها بخش مشخصات فردی و رابطه استخدامی ت

 سایر قسمت ها، فرم به محل خدمت متقاضی، تحویل داده شود

 

کیلوبایت باشد.فرمت سایر فایل  200و حجم  400*300و حداکثر سایز  jpg*بغیر از عکس داوطلب که باید با فرمت  .8

، . فایلهای بدون کیفیت و ناخوانا مورد تائید  300dpiمگابایت با کیفیت  2و حداکثر حجم آن  pdfهای اسکن شده 

 قرار نخواهد گرفت.

 A4 بزرگتر یا کوچکتر تحصیلی مدارک فرم مثال بعنوان باشد آنها واقعی های اندازه در مدارک و فرم سایز و اندازه .9

 باشد. A5نباشد و مدارک شناسنامه ای و کارت ملی به همان صورت 

شده مدارک را  می باشد .تاکید می شود داوطلبین در زمان اعالم 06/01/1400حداکثر مهلت ارسال مدارک تا تاریخ  .10

 بارگذاری کرده و عدم انجام آن در موعد مقرر به منزله انصراف فرد تلقی می شود.

 اسکن مدارک از روی اصل مدرک و با وضوح باشد و تمامی آیتم های فرم کامل و با دقت تکمیل شود.

 

 فرم چک لیست مدارک وصولی داوطلب نیز باید دانلود و پس از تکمیل مجددا اسکن و بارگزاری گردد. .11

 .فرمائید حاصل تماس واحد استخدام 07633333280 شماره با توانید می شما سوال هرگونه داشتن درصورت  .12

 


