
 بسمه تعالی

 قزوینو خدمات بهداشتی و درمانی  دانشگاه علوم پزشکی

پیرو اعالم اسامی داوطلباا  واداد شارایر بررسای مادارو  اماو  اسات دامی 

طبا  اا سوی سااما  ساجش   ماواک وشاورر راروری اسا   30/08/98مورخ 

ساتاد  اشااره شاده باهبا دردسا  داشاتن ولیاه مادارو  رذیل ددول اما  بجدی

مشتما   -ووچاه شاهید سالمانی  -خیابا  نواب شامالی :نشانیمروزی دانشگاه به 

مرادعااه  میااز خاادم  - دانشااگاه علااوم پزشااکی  1ساااختما  شااماره  -ادارات

 د:نمایج

  تمامی صفحات  شناسنامه تصویر اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی نکته: داوطلبان رشته های 

ئه یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است الزم است عالوه بر مدرک آخرین مقطع، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارا

 نمایند.

) پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرحوضعیت طرح   تصویر اصل و  -4

 به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (

 (kبرای داوطلبان مشمولین ضریب )آخرین حکم ممهور به مهر کارگزینی و گواهی وضعیت تعهد  -5

  (و....معلولیت تخابی )ایثارگری ،ه های انمیسه کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به تصویراصل و -6

سهمیه  ینشمولم می بایست از طریق داوطلب مشمول )اعم ازمی باشند  یایثارگردارای تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، و یا همسر که -

 به دانشگاه ارائه نمایند. جانبازان،آزادگان و رزمندگان(

انقالب مستضعفین سپاه پاسداران بسیج )با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان جهت مشمولین مربوطه گواهی معتبر از مراجع ذیصالح ارائه -

یا فرزند رزمنده با قید داوطلبانه در جبهه جنگ اسالمی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی( جهت استفاده از سهمیه ایثارگری رزمنده 

 ی است.الزام

 (استخدامی %3سهمیه )معلولین عادی با قید عبارت استفاده از گواهی معتبر از سازمان بهزیستی استان محل اقامت جهت استفاده از سهمیه ارائه -

 الزامی است.

 قطعه عکس پشت نویسی شده دو -7

 سایت سازمان سنجشچاپ شده از پرینت کارنامه  -8

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم )ویژه آقایان( تصویر اصل و -9

 (رشته شغلی فوریتهای پزشکی ( یا پایه دوم )جهت2گواهینامه ب)تصویر اصل و  -10

 502و فرم خالصه سوابق  اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی -11

 یدیه برای نیروهای شرکتی ه و تأیهی اشتغال و ریز سوابق بیماصل و تصویر گوا -12

  



 مهم*بسیار *تذور 

لراا بروده  مشررو  به صورت وافراد مدارک  لیهجهت بررسی اوبر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام( صرفاً )برابر یک / سه به میزان  اعالم شده لیست-1

ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات، نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اعالم خواهد شد. الزم به ذکر است طبق مفاد پس از بررسی و تایید مستندات 

وابط و آگهی منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعالم نتیجه نهایی منو  به بررسی مدارک اعالمی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ض

در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لر  مقررات اعالم شده 

و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج د رآگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بره علرخ خواهرد تلقی یکن 

 ست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقبا از طریق هلین سایت اعالم خواهد گردید. یه ذکر است لآمد. الزم ب

 ددول اما  بجدی

 

 

بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحخ استخدامی تلقری و طبرق مقرررات از سرایر -2
  .خواهد آمدافراد به جایگزینی ایشان دعوت به علخ 

  

 

 رشته شغلی تاریخ مرادعه ردیف

1 
لغای   24/10/98

01/11/98 

 ماما -پرستار–زشک عمومی پ

 وارشجاس تغذیه –اطالعات سالم وارشجاس فجاوری  -وارشجاس فوریتهای پزشکی

 وارشجاس مباراه با بیماریها -وارشجاس هوشبری-وارشجاس اتاق عمل-مددوار


