دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
فرم مدارک وصولی از افراد مندرج در لیست آزمون استخدامی99/11/24
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ناقص

مدرک تحصیلی مرتبط (تاریخ فراغت از تحصیل می بایست حداکثر تا تاریخ  99/10/26باشد)
تصویر کارت ملی و 2قطعه عکس پشت نویسی شده
تصویر کلیه صفحات شناسنامه
الف  -شهرسففنان محففل تولففد منففدرس در شناسففنامه بففا شهرسففنان مففورد
تقاضای داوطلب یکی باشد
مدارک بومی بودن:
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محل جغرافیایی مورد تقاضا:

دارد

ندارد

مالحضات

ب -سکونت داوطلب به مدت حداقل  10سال با ارایفه اسنشفهاد محلفی (بفر
اساس فرم پیوست مندرس در  496دفنرچه) ممهور به مهر نیروی اننظفامی (
پاسگاه یا کالننری محل ) احراز گردد.

س -داشنن سابقه تحصفیلی در مقفاطا ابنفدایی ا راانمفایی یفا دبیرسفنان در
شهرسنان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرسنان مربوطفه
می تواند به عنفوان تمفام یفا قسفمنی از سفابس ده سفال سفکونت بفه شفر
اشنشهاد محلی مبنی بر ساکن بودن مالک عمل قرار گیرد.
نمره مکنبسه کارمند قفرار کفار معفین ا کفارگری ا شفرکنی و منعهفدین کفه
امنیاز کرونا
راسنای وظای و مامورینهای محوله مسنقیما در مقایله با ویروس کرونا و
درمان بیماری کرونا از تفاریخ  98/12/1بفا مراکددرمفانی و بهداشفنی زیفر
مجموعه وزارت بهداشت ا درمان و آمفوزش پدشفکی ا انسفنینو پاسفنور و
فوریت اای پدشک یخدمت نمفوده انفد  .صفرفا در صفورت برافورداری از
شرایط مندرس در آگهی به ازای ار ماه سابقه ادمت دو امنیاز و حفداکثر تفا
بیست امنیاز به نمره اولیه فرد اضافه اوااد شد
اصل به امراه تصویر کارت پایان ادمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ( ویژه برادران) تاریخ ترایص از ادمت وظیفه مفی
بایست حداکثر تا تاریخ( )99/10/26باشد گواای اتمام ادمت معنبر نید مورد پذیرش است
گواای پایان طرح تا 99/10/26
گواای وضعیت ادمت طرح نیروی
انسانی (برای مشمولین قانون ادمت
گواای معافیت ازطرح(اجباری) تا 99/10/26
پدشکان وپیراپدشکان)
گواای اشنغال به طرح(اجباری و اانیاری) تا 99/10/26
گواای انصراف از طرح(اانیاری) تا99/10/26
اصل به امراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری امعلولین عادی حسب مورد از مراجا ذیصالح جهت بهره مندی از سهمیه
اای قانونی(ارائه گواای معنبر از بنیاد شهید و یا سازمان بهدیسنی)
 -1فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شفر
حداکثر سن معاف می باشند.
شرایط سنی :
-2باتوجه به گواای مبنفی بفر ع فو افانواده معظفم شفهداا شفامل  :پفدر ا
دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی و مادرااواار وبرادر تا میدان  5سال( تا اولین روز ثبت نام )99/10/15
کارشناسفففی ارشفففد حفففداکثر 40سفففال -3رزمندگان دارای کمنر از شش ماه سابقه ح ور داوطلبانه در جبهه به
منولفففففدین  59/10/15تفففففا  / 79/10/15میدان ادمت ح ور درجبهه
دارندگان مدرک دکنری وباالتر  45سال -4نیرواای قراردادی حداکثر به میدان 15سال طبس سابقه بیمه
منولدین  54/10/15به بعد تفا اولفین روز -5سنوات شرکنی که به صورت غیر مسنقیم از طرف شرکنهای پیمانکفاری
ثبت نام
طرف قراردادبا دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت حفداکثر
به میدان15سال سابقه بیمه .
-6داوطلبانی که طرح ادمت نیروی انسفانی موظف
میدان انجام ادمت فوق
-7کارمندان تمام وقت دولت(به میدان 5سال)

را انجفام داده انفد بفه

 -8مدت ادمت سربازی انجام شده
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اصل گوااینامه رانندگی با آمبوال نس پایه  2یا ب ( 2ویژه داوطلبان رشنه شغلی فورینهای پدشکی) :
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تذکر :قبل از صدور حکم اسنخدامی اصالت مدرک تحصیلی کارت پایان ادمت وگواای انجام ادمات قانون پدشکان وپیراپدشکان یا معافیت از مراجا ذیربط اسنعالم اوااد شد وتطبیس
اولیه انجام شده دربند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخوااد بود.
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اینجانب..........................پس از مطالعه و بررسی دقیق این فرم مدارک الزم جهت انجام امور استخدامی را در تاریخ ...........................تحویل دانشگاه داده و اطالع دارم پس از این تاریخ هیچگونه مددرک جدیدد
از طرف دانشگاه پذیرفته نخواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:

شماره همراه:

کدملی:
کدپستی:

آدرس محل زندگی :

اثر انگشت:

امضاء تحویل دهنده مدارک:
تحویل گیرنده
نام و نام خانوادگی:
امضا:

تائید کننده
نام ونام خانوادگی :
امضاء:

