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  1شماره  اطالعیه

به همراه  01/10/96استخدامی مورخ اعالم اسامی مشمولین بررسی مدارک آزمون 

 اطالعیه دریافت مدارک

دانشگاههای علوم  96دیماه سال اول آزمون استخدامی  در کننده شرکتداوطلبان محترم  بدینوسیله به اطالع 

طبق مفاد دفترچه راهنمای   :سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده ، می رساند توسطپزشکی کشور که 

افرادی که اسامی  آنان  در پایگاه اطالع رسانی ( در وب سایت سازمان مذکور 25/8/96منتشره در تاریخ مربوطه ) 

مدارک داوطلبان درج اولیه در لیست بررسی  www.skums.ac.ir به نشانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

مدیریتهای منابع انسانی و  به شخصاً طبق جدول زمانبندی زیررا بشرح ذیلمدارک مورد نیاز قید شده  گردیده ، بایستی

  نمایند. تحویلستاد دانشگاه علوم پزشکی استان  -خیابان آیت اهلل کاشانی-به نشانی شهرکردهسته گزینش دانشگاه 

 مدارک مورد نیاز : 

فراغت طبق مفاد دفترچه راهنما تاریخ )معتبریا گواهی فراغت از تحصیل  ک تحصیلیاز مدرتصویر خوانا دوبرگ  اصل و -1

 می باشد( 01/09/96از تحصیل مجاز حداکثر تا 

مورد تقاضامحسوب  محلاز نظر محل تولد خود وهمسر بومی گواهی دال بر تایید بومی بودن ) برای داوطلبانی که  -2

مانند گواهی از  : حسب مورددفترچه  9بند « پ»طبق توضیحات قسمت (نشده ومشمول سایر موارد بومی هستند 

مدارس مربوطه مبنی بر تایید چهار سال سابقه اشتغال به تحصیل ) غیر دانشگاهی (با تایید اداره آموزش وپرورش 

 ،همسر ، پدر یا مادر وی ) پرداخت بیمه بایستی بابتو یا گواهی پرداخت چهارسال بیمه داوطلب  –مربوطه شهرستان 

ان رسمی دویا گواهی اشتغال بکار ویا بازنشستگی برای همسر داوطلب یا فرزندان کارمن –سابقه اشتغال بکار باشد ( 

الزم بذکر است اینگونه داوطلبان بایستی گواهی اثبات وضعیت بومی ، پیمانی دولت ونیروهای مسلح و... 

مدارک ارائه نمایند . بدیهی است بعد از دریافت مدارک در مهلت خود را در هنگام تحویل سایر 

دریافت نخواهد شد و مسئولیت عدم ارائه به موقع مدارک مثبته بومی  جدید مقرر، هیچگونه مدرک

  وطلب خواهد بود.مستقیماً بر عهده شخص دا

طرح پزشکان وپیرا پزشکان  ویا گواهی معافیت از آن ) داوطلبانی  خدمت خوانا از گواهی پایان تصویر  دوبرگاصل و  -3

ازمحل انجام خدمت با ذکر  معتبر و به روزبه طرح اشتغال  می باشند بایستی گواهی  موظفکه در حین انجام خدمت 

ارائه به همراه تصویر حکم خدمت طرح و ، اخذ پایان طرح محل وتاریخ،  شروعتاریخ دقیق وضعیت طرح خود شامل 

طرح خود را در واحدهای تابعه  01/09/96می بایست تا تاریخ  مشمولین خدمت طرح اجباریضمنا**. نمایند

نونی طرح همچنین مالک محاسبه پایان مدت قا باشند. نمودهشروع  زشکی استان چهار محال وبختیاری پ علوم دانشگاه

http://www.skums.ac.ir/
http://www.skums.ac.ir/


2 
 

در خصوص مشمولین **     .است بوده  01/09/96در رشته های اجباری برای شرکت در آزمون سایر دانشگاهها 

 .وتصویر حکم طرح  به طرح با قید تاریخ شروع تمدید طرح تمدید اشتغالگواهی  و تصویر اصل طرح ،  تمدید

خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ودرمان که طرح « اختیاری»مشمولین قانون خدمت طرح در رشته های   -

خدمت وافقت انصراف از طرح دانشگاه محل م ر آزمون استخدامی شرکت نمایند کهد می گذرانند در صورتی می توانستند

 .را ارائه نمایند

آخرین حکم  به انضمامو ضریب منطقه گواهی کارگزینی محل خدمت با قید تاریخ شروع و پایان  kضریب مشمولین -

می  5/3.5 سه ونیم پنجمو  5/3 سه پنجمشاغل در مناطق   kالزم بذکر است مشمولین ضریب کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی. 

شاغل در  kتعهدات خود را در دانشگاه مورد تقاضا شروع کرده باشند  و از تعهدات مشمولین ضریب  01/09/96بایست حداکثر تا تاریخ 

 .باقی مانده باشد حداکثر سه ماه،  01/09/96می بایست  تا تاریخ  5/4.5 چهار ونیم پنجم، 5/4چهارپنجممناطق 

 داوطلب .فرد شناسنامه  تصویر خوانا از تمام صفحات دوبرگو اصل  -4

 هل(أتصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه همسر )در صورت ت دوبرگ اصل و -5

 ملی . کارتپشت وروی   خوانا از تصویردوبرگ اصل و   -6

 ویک برگ کپی از آن . فرم درخواست شغل زمان ثبت نام آزمونپرینت  -7

مالک -خوانا از کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم از آن ) ویژه داوطلبان مرد (تصویر دو برگ  اصل و -8

 می باشد. (01/09/96)تا تاریخ  محاسبه پایان خدمت یا معافیت حداکثر 

و محلهای آن ( .ودوبرگ تصویر  اشتغال بکار ابتدا و مدت دقیقاصل گواهی اشتغال بکار قرار دادی  ) با ذکر تاریخ  -9

برای کارکنان  قراردادی سایر –( برای کارکنان قراردادی دانشگاه 502و فرم خالصه سوابق ) قراردادآخرین 

ز دستگاه محل خدمت  با ذکر مشخصات کامل و تاریخ شروع دستگاههای دولتی ارائه سوابق بیمه و گواهی اشتغال بکار ا

 می باشد( 01/10/96و پایان قرارداد )مالک محاسبه خدمت ،حداکثر تا روز 

غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و  به طور شرکتی ی که به صورت داوطلبانبرای  -10

لیست سوابق بیمه ممهور به  ،سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند

از  و پایانتاریخ شروع مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذکر  گواهی مدت کارکردمهر سازمان تامین اجتماعی به همراه 

قابل ذکر است در صورتی سابقه این گونه داوطلبان قابل قبول می باشد که جذب آنان از طریق  واحد محل خدمت .

پذیرفته شده باشند خواهد که از طریق فراخوانهای عمومی ودر رقابت با سایر داوطلبان  وقبولی درآزمونهاییشرکت 

  گردد.قید  رائه شدهاواین موضوع بایستی حتماً در گواهی های بود 

در دانشگاه داوطلبان فوق ) داوطلبانی که سابقه اشتغال قراردادی ویا شرکتی تایید سوابق برای  توضیح : ***

دارند ( فرم ویژه ای طراحی وبه واحدهای تابعه دانشگاه ارسال شده که داوطلبان جهت اخذ فرم وتایید آن بایستی 

امور اداری وکارگزینی واحدهای محل اشتغال خود مراجعه قسمت به ، در فاصله زمانی اعالم شده تا تحویل مدارک 

 الزم را بعمل آورند. وپیگیری 

استفاده از سهمیه قانونی ایثارگران   برای مشمولین وامور ایثارگراناز بنیاد شهیدبه تاریخ روز ( ) معتبر واصل گواهی  -11

و (ء، همسر وفرزندان جانبازان وآزادگان ، خواهران  وبرادران شهدا  ءهمسر و فرزندان شهداجانبازان وآزادگان ،شامل ) 
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معتبر از مراجع ذیصالح)با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب  گواهی اصل

جهت افراد متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری  اسالمی یا سازمان جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح 

برای کسانی که مدت خدمت سربازی را در جبهه گذرانده اند  در جبهه) حضور داوطلبانهیا فرزند رزمنده با قید  گانزمندر

نیز از گواهی های مذکور مورد نیاز می کپی گ یک بر در جبهه، داوطلبانه محسوب می گردد.( حضور مدتکل سه چهارم 

  باشد .

درصد سهمیه  معلولین) با قید این مطلب  3تفاده از اس اناصل وکپی گواهی از سازمان بهزیستی استان برای متقاضی-12

سهمیه معلولین در آزمون های استخدامی می  %3و متقاضی استفاده از داری پرونده در بهزیستی بوده که فرد معلول 

   (.باشد

منتشره در تاریخ کارنامه اولیه نتایج آزمون، اخذ شده ازسایت سازمان سنجش وآموزش کشوراز  رتصویدو برگ  -13

26/12/1396 . 

. داوطلبان برای داوطلبان رشته فوریتهای پزشکی ( )یا پایه دوم«  2ب »  با آمبوالنس  اصل و کپی گواهینامه رانندگی -14

ری مبنی بر ارائه اصل صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محض در«( 2ب »فاقد گواهینامه )  «  1 ب»  دارای گواهینامه

زمان مصاحبه ارائه نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل  زا تا پایان یکسالیا پایه دوم را  « 2 ب» گواهینامه 

 در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد. مذکور گواهینامه

ل ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی اعالم شده در داوطلبانی  که در حااف قطعی از ادامه تحصیل برای رگواهی انص -15

 شرایط احراز شغل مورد تقاضا ، اشتغال به تحصیل دارند .

) چه در مقاطع تحصیلی اعالم شده  دانشجویان، تذکرات دفترچه راهنما  6تعاریف وبند  2-1طبق بند  ) 

وچه در مقاطع تحصیلی باالتر اعم از مرتبط وغیر مرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز 

در زمان  دانشجویان مقاطع باالتر مگر آنکه مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نبوده اندآگهی (، 

 ارائه نمایند . ل مدارک انصراف قطعی خود را از ادامه تحصیل تحوی

 چهار قطعه  تمام رخ  جدید 3*4عکس  -16

مجددا متذکر میگردد مدارک بایستی کامل و بدون هیچگونه نقص وایرادی توسط شخص داوطلب ارائه گردد . بدیهی است -

ارائه کارنامه اولیه زمون، دفترچه راهنمای آشایان ذکر است برابر مفاد بود.در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد 

درج کارنامه  به کلیه داوطلبان توسط سازمان سنجش صرفا جهت اطالع از وضعیت نمرات و کسب یا عدم کسب حد نصاب بوده و

 داوطلبان نمی باشد . سازمان دلیل بر پذیرفته شدنافراد در سایت آن 

که از طریق وب سایت این دانشگاه اعالم با توجه به این نکته که لیست اولیه بررسی مدارک  تذکر بسیار مهم : ***

) برخی داوطلبان  اطالعات اینکهبه داوطلبان در هنگام ثبت نام بوده و با احتمال  خود اظهاریبر مبنای اطالعات  گردیده
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واجد شرایط الزم  اینگونه افرادباشند عیتی را کتمان نموده یا واق اند  نا صحیح دادهخالف واقع و اطالعات اشتباه( به عمد یا 

) اولویت ایثار گری ، معلولیت ، وضعیت بومی ، شرایط فارغ التحصیلی ، شرایط خدمت پزشکان وپیرا پزشکان ،  موارد ازجمله

 اعالم،...( نباشندتحصیل وخدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ، دانشجو بودن وعدم ارائه گواهی انصراف از ادامه پایان 

سوابق و  مدارک و مستندات ارائه  تطبیقنتایج نهایی پس از و  نبوده به منزله نتیجه قطعینیز اسامی در این مرحله 

، اعمال  از مراجع ذیصالح واخذ تائیدیه های الزم  اصالت استعالمدر تقاضانامه ثبت نام و داوطلب خوداظهاری مطالبشده با 

بدیهی است طبق مفاد آگهی ومقررات مربوطه در هر مرحله از )  .بودسهمیه ها و امتیازات قانونی و تایید مدارک  خواهد 

گردد داوطلب واجدهر مشخص پذیرش نهایی ( مراحل برگزاری آزمون اعالم نتایج ، بررسی مدارک ، مراحل گزینش وحتی 

 ثبتواولویتهای که ) در خصوص اطالعات  به طور کامل لت مقرر مدارک مثبتهیک از شرایط الزم نبوده ونتواند در مه

،مراتب به منزله عدم احراز شرایط تلقی شده وضمن برخورد قانونی با فرد خاطی از لیست پذیرفته شدگان ارائه نمایدنموده(

( وداوطلب واجد شرایط می گرددوبال اثر ) حتی در صورت بکارگیری وصدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو  خواهدشد حذف

به جایگزینی آن پذیرفته وهیچگونه عذری در این خصوص قابل قبول نبوده وحق هیچگونه  ) به ترتیب نمره فضلی ( بعدی

  اعتراضی نخواهد داشت .  

 

 ساعت  زمان تحویل مدارک  رشته شغلی 

 

 

 –کارشناسان اتاق عمل  –پرستاران 

 مامایی-هوشبری 

 

 20/1/97دوشنبه 

 

  14  الی 8
 

کارشناسان :  –فوریتهای پزشکی 

آزمایشگاه  –پذیرش ومدارک پزشکی 

 پرتوشناسی  –

 

 

  21/1/97شنبه سه

 

 

 14 الی  8
 

 –داروساز  –پزشک طب اورژانس 

تجهیزات  –کارشناسان امور اجرایی 

توانبخشی فیزیکی   –تغذیه  –پزشکی 

 مددکار بهداشتی -

 

 

 

 22/1/97شنبه چهار

 

 

 14 الی  8
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مجدداً  الزامی میباشددر زمان تحویل مدارک  تکمیل فرم های مربوطهداوطلب جهت  شخص حضوربا توجه به اینکه  ***

به منزله انصراف ویا نداشتن  در زمان مقرر ) مهلت تعیین شده در جدول فوق (شخص داوطلب  هعدم مراجعتأکید می گردد 

 شرایط ویا نقص مدارک تلقی وداوطلب مزبور از انجام سایر مراحل محروم شده وحق هیچگونه اعتراض نخواهد . 

توسط حیح اوراق و اعالم نمرات وصدور کارنامه اولیه صبا توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری آزمون ازجمله ت*** 

دفترچه راهنما(  16مفاد توضیحات اعالم شده در صفحه طبق  )آموزش عالی کشور انجام پذیرفته ، داوطلبان سازمان سنجش

، می توانند توسط در گاه آزمون های استخدامی  26/01/1397تا تاریخ  نمرات علمی خوددر صورت اعتراض احتمالی به 

اعتراض نترنتی مستقر در سایت مورد اشاره(قسمت پاسخگویی ای) www.sanjesh.org سایت سازمان مذکور به نشانی  

لذا براین مبنا به کلیه داوطلبانی که نسبت به نمرات علمی آزمون وضرایب ودرصدهای اعالم خود را ثبت وپیگیری نمایند . 

در دراین زمینه  جامعاطالعات  توصیه می گردد با توجه به اینکه،اعتراض دارند از سازمان سنجش کارنامه صادرهشده در 

اقدام نموده ودر این ذکر شده باال  فقط به روشجهت ثبت اعتراض و پیگیری نمی باشد ، دانشگاه های علوم پزشکی  اختیار

 تماس تلفنی اجتناب نمایند . یا خصوص از مراجعه به دانشگاه و

دانشگاهکمیته استخدام   

http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/

