
1399فایل آموزشی بارگزاری مدارک آزمون استخدام پیمانی سال   

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 

 

 استفاده نمایید. کروم یا گوگل فایرفاکس موزیال، اکسپلورر، اینترنتمرورگرهای  از -

 

 مرحله اول:

 

 

 "کد ارسال" دکمهروی  سپس و کرده واردرا  شده داده نمایش امنیتی کد و خود را همراه تلفن شماره ابتدادر 

 .شود کلیک تاییدیه کد دریافت جهت

 .گردد می ارسال شده وارد همراه تلفن شماره به تایید کد حاوی پیامک یک ثانیه چند از بعد

 

 کد امنیتی
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 مرحله دوم:

 .نمایید کلیک "کد تایید" دکمه روی بر سپس و نموده وارد شده مشخص کادر در را شده ارسال تایید کد
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 مرحله سوم:

  ثبت نامه جدیددر قسمت 

 .نمایید دوار را خود خانوادگی نام و نام شده مشخص کادر در ابتدا-1

را انتخاب  99تحویل مدارک آزمون استخدام پیمانی سالگزینه  در قسمت مخاطب/گیرنده نامه،-2

 .کنید

 درج گردد. کد ملی و رشته شغلی فقطدر قسمت موضوع نامه، -3

 درج گردد. کد ملی و رشته شغلی فقطدر قسمت متن نامه،  -4
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 ذیل مدارک خود را بارگزاری کنید:در قسمت فایل پیوست مطابق -5

 

  و سایت از فرم دانلود)  24/11/99تکمیل فرم تعهد نامه آزمون استخدامی مورخ  :1فایل پیوست 

 (و بارگزاری مجدد در سامانهتکمیل 

  تصویر تمام صفحات در یک فایل عکسدار شناسنامه صفحات تمام تصویر: 2فایل پیوست(PDF 

 بارگزاری شود(

   تصویر پشت و رو کارت ملی و یا رسید پستی کارت های ملی تعویض شده : 3فایل پیوست

 بارگزاری شود( PDF)تصاویر مربوطه در یک فایل 

  با رعایت شئونات اسالمی  3*4عکس پرسنلی  : 4فایل پیوست 

 درصورت تاهل، تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان )تصویر تمام : 5 پیوست فایل

 بارگزاری شود( PDFصفحات در یک فایل 

 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  )ویژه برادران(: 6 پیوست فایل 

 99تصویر کارنامه قبولی در آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه سال : 7 پیوست فایل 

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی: 8 پیوست فایل 

تبصره : دارا بودن مقاطع تحصیلی مورد نیاز مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه 

 راهنما 

 مدارک مربوط به مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان )جهت رشته های : 9 پیوست فایل

 دارای طرح اجباری(

 مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن برای  تصویر گواهی پایان طرح

 رشته های اجباری

  گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را

 تمدید نموده اند . 16/7/99مورخ  845/100به استناد بخشنامه شماره 

 شمولین قانون خدمت پزشکان و گواهی مبنی برموافقت با انصراف از طرح برای  م

 پیراپزشکان در رشته های اختیاری
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  مدارک: سایر 10فایل پیوست 

 

 داوطلبان ایثارگر( تصویر مدارک ایثارگری )ویژه 

  تصویر مدارک بومی داوطلب طبق مفاد دفترچه آگهی استخدام و اصالحات آن 

 عادی معلولین برای بهزیستی سازمان از معلولیت گواهی تصویر 

 تصاویر مربوطه در یک فایل  ضرورت حسب آگهی مفاد طبق مدارک سایر تصویر(PDF 

 بارگزاری شود(

 تکمیل و امضا مقام مربوطه و  و سایت از فرم دانلود)  کرونا بخش در فعالیت فرم تکمیل

 بارگزاری مجدد در سامانه( 

 

 

 

به هیچ  ارسالپس از پس از بارگزاری مدارک با کلیک روی دکمه ثبت اطالعات جهت بررسی ارسال خواهد شد 

 عنوان امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد.
شماره نامه و شماره پیگرد پس از بررسی توسط کارشناسان، تایید یا رد مدارک از طرق پیامک و با ذکر  ضمنا

 اطالع رسانی خواهد شد.

 

 


