
 3 شماره هــیّـاطالع

از سوی  30/08/1398 هرک آزمون استخدامی مورخمدا بررسی جهت شرایط واجد داوطلبان اسامی  اعالمبه توجه  با                   

در روزهای  ـاشخص دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده، با درافراد مشروحه زیرسازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است 

روبروی بیمارستان امام  /خیابان گلگشت /آزادیخیابان  /تبریز : نشانی به 98بهمن  16و  15 تاریخهای چهارشنبه وسه شنبه 

  .دئیمراجعه نما 121اتاق شماره واحداستخدام/  / ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز /(عرضا )

از مراجعه خواهشمند است  لذا. د شخواهد  عالمااطالعیه های بعدی از طریق همین سایت کلیه مراحل و شرایط طی ضمناً 

 . دخودداری فرماینتلفنی تماس حضوری و 

 مهم اتتذکر
مدارک افراد و  هیاول ی( جهت بررس صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام / سه برابر ) کی زانیاعالم شده به م ستی. ل1

 جهی، نت شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات ارائهمستندات مدارک و  دییو تا یلذا پس از بررسمی باشد . به صورت مشروط 

آموزش  سازمان سنجش یمنتشرشده از سو ی. الزم به ذکر است طبق مفاد آگهدتوسط سازمان سنجش اعالم خواهد ش یینها

مقررات اعالم شده  ضوابط و تیاز عدم  رعا یناش تیباشد و مسئول یم یمدارک اعالم یمنوط به بررس یینها جهی، اعالم نتکشور

افراد کان  تیاولو ، گرددبرعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز ن یدر آگه

جهت بررسی مدارک با هماهنگی  یمندرج در آگه یمقرر قانون یتهایاولو بیبه ترت انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق کنیلم 

مصاحبه در رشته دعوت به جلسه جهت  یینها ستیالزم به ذکر است ل .آموزش کشور دعوت بعمل خواهد آمد سازمان سنجش 

 .دیخواهد گرد ماعال تیسا نیهم قیمربوطه متعاقباً  از طر یشغل یها

. بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات 2

 از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد. 

 

 مدارک مورد نیاز:

 2  با زمینه سفید و پشت نویسی شده   3*4قطعه عکس 

 دره توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور (تصویر کارنامه آزمون ) صا 

  پشت و رو(اصل و کپی کارت ملی( 

 اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی 

  در صورت استفاده از سهمیه ایثارگری ( )اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر 

  اصل و کپی مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون 

 داشتن به مشروط  کترید داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا نکته :

بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی  الوهعشده است الزم است  ذکر مرتبط ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصیلی مدرک

 .ه نمایندئسب مورد برابر مفاد آگهی نیز اراخود را ح

 ( پشت و رو برادران / اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم )  یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام 

 خدمت وظیفه      

  پشت و رو( ( فوریتهای پزشکیرشته شغلی  متقاضیان فقط )  2رانندگی ب کپی گواهیاصل و( 

 ) به تاریخ روزو یا معلولیت  اصل گواهی دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر 

 اشتغال    ،، معافیت از طرح  اصل و تصویر گواهی تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های اجباری ) پایان طرح 

 به تاریخ روز ( به طرح و یا انصراف از طرح      

  پرداخت   سوابق و  از کارگزینی واحد محل خدمت 502اصل و تصویر آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم 

 ( )ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعیبیمه حق      

 ممهور به مهر )بیمه پرداخت حق سوابق و ممهور به مهر و امضای شرکت و محل خدمتی  اصل و تصویر گواهی اشتغال   

 .برای نیروهای شرکتی(  سازمان تامین اجتماعی              

 



 

 نام پدر نام خانوادگی نام

 غالمرضا خدنگی اغمیونی طاهر

 علی گندمی بناب میالد

 حسن سلطانزاده یامچی مهری

 غالمرضا جلیلی شایان

 حسام الدین پیرسراندیب هاجر

 محمود احمدخانی طاهره

 محمد دانایی دنیا

 فرامرز خاکی سونیا

 رسول اینه لو الهه

 مقصود وطن خواه چاپان زینب

 علی همتی پور وحید

 محمدیوسف یگانه رستمی محمدرضا

 عادل فتاحی علی

 ابراهیم ابراهیمی بهنام بهادر

 کاظم امان اللهی کمانه الناز

 میکاییل نوراللهی شهریار

 مجید حدادپور مژده

 غالمرضا باوفا پریا

 یعقوب زیوری قشالق ارزو

 جمشید اتش سودا داود

 

 


