
 بسمه تعالی

 کشور، که طبق کارنامه دریافتی از سایت سازمان سنجش آموزش ایالمدانشگاه علوم پزشکی  03/30/8030داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ 

و با در دست داشتن کلیه مدارک و ذیل جهت تحویل و بررسی مدارک طبق جدول زمانبندی  واجد شرایط جهت ارائه و بررسی مدارک شناخته شده اند

و خدمات  یمستندات به اداره برنامه ریزی، تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه به نشانی: ایالم، میدان کشوری، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشک

 بهداشتی درمانی ایالم، طبقه اول مراجعه نمایند.

 دارک مورد نیازم

 مندرج در سایت سازمان سنجش آزمون پرینت کارنامه  -1
 ) یکسری(تمامی صفحات شناسنامه  تصویرو  اصل -2
 (A4) پشت و رو در یک صفحه  کارت ملی تصویراصل و  -3
 پشت نویسی شده با زمینه سفید  3 × 4 دو قطعه عکس -4
  ) دو برگ( آخرین مدرک تحصیلی تصویراصل و  -5

داوطلبان رشته های شغلی بهداشتی و درمانی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به  :نکته
بر مدرک آخرین مقطع، گواهی مربوط  عالوهاست  الزمداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با همان رشته ذکر شده است، 

 .لی خود را نیز حسب مورد برابر مفاد آگهی ارائه نمایندقبتحصیلی به مقاطع 
یا گواهی  ، گواهی اشتغال به طرح واز طرح، معافیت رحپایان ط)وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح  تصویراصل و  -6

 ( ) دو برگ(انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی
 ) دو برگ ( و ...( ایثارگری، معلولیت)های انتخابی  مربوط به سهمیهکلیه مدارک و تاییدیه های  تصویراصل و  -7
 ) دو برگ ( (ویژه آقایان) کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم تصویراصل و  -8
 ) دو برک ( یجهت رشته شغلی فوریتهای پزشک( پایه دوم( یا )2)گواهینامه ب تصویراصل و  -9

 ( 512خالصه پرونده ) فرم رداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم تصویر اولین و آخرین قرا اصل و -11
 اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تاییدیه برای نیروهای شرکتی   -11

  ظهربعد از  51صبح الی  8ساعت مراجعه 

  *مهمتذکرات  *

 پس از بررسی و درتعداد نفرات به میزان سه برابر ظرفیت اعالم گردیده است که  برای رشته های فوریت های پزشکی و مددکار بهداشتی درمانی -1
نوط م نتیجه نهایی اعالمبدیهی است  شد. خواهد اعالم، نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اطالعاتصورت تایید مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت 

 گهی بر عهده شخص داوطلب می باشد.شده در آ اعالمضوابط و مقررات  رعایت عدماز  ناشی مسئولیتو  بوده اعالمیبه بررسی مدارک 

 متعاقباً از طریق فوریت های پزشکی و مددکار بهداشتی درمانی است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی به ذکر  الزم  -2
 .خواهد گردید اعالمسازمان سنجش 

 ایشان جایگزینیجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف ا ز ان -3
  .دعوت به عمل خواهد آمد

ررسی مدارک انجام خواهد ب تحویل و سنجش قد و شاخص توده بدنی جهت داوطلبان رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی در روز -4
 .می باشد 1پردیس معاونت دانشجویی و فرهنگی، بانگنجاب، واقع در سالن ورزشی نشاط داوطلبان این رشته های شغلی شد. ضمناً محل تحویل مدارک 

 مدارکو بررسی مراجعه جهت تحویل  یجدول زمانبند

 بر اساس حروف الفبا ) حرف اول نام خانوادگی( تاریخ مراجعه رشته های شغلی ردیف
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 فوریت های پزشکیکاردان و کارشناس  شغلی بجز رشته   رشته ها کلیه 

  ت -  پ - ب -لف ا 42/83/8030سه شنبه  

  ز - ر -  ذ -  د - خ -  ح - چ-  ج-  ث 42/83/8030 چهارشنبه  4

  ف -  غ -  ع -  ظ -  ط -  ض  - ص -  ش -  س -  ژ 42/83/8030  پنجشنبه 0

   م -  ل -  گ -  ک -  ق 42/83/8030جمعه     2

 ی -  ه -  و -  ن 40/83/8030شنبه      2

  لیه داوطلبانک 43/83/8030  یکشنبه فوریت های پزشکی کاردان و کارشناس شغلیهای رشته  2

 03/83/8030  دوشنبه فوریت های پزشکیکاردان و کارشناس  شغلی بجز رشته   رشته ها کلیه  2
 مراجعه ننمودهتاریخ های تعیین شده در جهت داوطلبانی که 

 مدارک نگردیده اند تکمیل ق به موفو یا 

 


