
 

 بسمه تعالی

 

 رشته متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 30/08/98استخدام پیمانی مورخه اسامی معرفی شدگان آزمون 

 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت اخذ و بررسی مدارک استخدامی 
 

 شغل محل نام پدر     نام خانوادگي     نام 

 اورژانس ـ آذربايجان شرقي ـ آذرشهرپزشك متخصص طب  رسول برزگرجاللي مريم

 پزشك متخصص طب اورژانس ـ آذربايجان شرقي ـ مرند رحيم زميني كوزه كنان مريم

 

 

 مدارک مورد نیاز 

 عنوان ردیف

 ( و ارائه مقاطع مرتبط قبلي  در صورت درج در شرایط احراز 12/07/98مدرک تحصیلي ) تاریخ فراغت از تحصیل  حداکثر تا تاریخ  1

 قطعه عکس پشت نویسي شده 2تصویر کارت ملي و  2

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه 3

 یخاصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ) ویژه برادران( تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه مي بایست حداکثر تا تار 4

 پذیرش استباشد گواهي اتمام خدمت معتبر نیز مورد   12/07/98
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 گواهي وضعیت خدمت 

 انساني  طرح نیروی

) برای مشمولین قانون خدمت پزشکان 

 وپیراپزشکان (

 

 پذیرفته شده در دانشگاه غیرمحل خدمت 12/07/98گواهي پایان طرح اجباری تا 

 گواهي معافیت ازطرح )اجباری(  پذیرفته شده در دانشگاه غیرمحل خدمت

 برای پذیرفته شدگان همان موسسه  12/07/98طرح اجباری  از گواهي شروع خدمت 

 گواهي انصراف از طرح )اختیاری( تا  زمان بررسي مدارک پذیرفته شده در دانشگاه غیرمحل خدمت 

بنیاد  اصل به همراه تصویر مدارک ایثارگری ، معلولیت حسب مورد از مراجع ذیصالح جهت بهره مندی از سهمیه های قانوني ) ارائه گواهي معتبر از 6

 به تاریخ روز (شهید و امور ایثارگران استان و یا سازمان بهزیستي 
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 شرایط سني :

سال  35سال و حداکثر  20حداقل  - 
جهت دارندگان مدرک تحصیلي 
کارداني و کارشناسي ) متولدین 

 (3/7/78تا  3/7/63
سال برای دارندگان  40حداکثر   -

مدرک کارشناسي ارشد ) متولدین 
 به بعد(  3/7/1358
سال برای دارندگان  45حداکثر  -

مدرک تحصیلي دکتری وباالتر ) 
 به بعد.( 3/7/1353متولدین 

 
مالک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام 

 ( مي باشد03/07/1398)

و باالتر و فرزندان آزادگاني که حداقل یک سال  %25جانبازان،آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانباز  -1

 سابقه اسارت از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.

معظم شهدا، شامل : پدر، مادر، همسر،  خواهر و برادر  تا باتوجه به گواهي ارائه شده اعضای خانواده  -2

 سال 5میزان 

 یخدمت حضور درجبهه و مدت زمان بستر زانیسابقه  حضور داوطلبانه در جبهه به م یرزمندگان دارا -3

 رزمندگان داوطلب تیاز مجروح يناش يو استراحت پزشک

 502سال طبق فرم خالصه 15حداکثر به میزان تصویر حکم کارکنان قراردادی وزارت بهداشت  -4

 ياجتماع نیاز تام  مهیاست و سابقه ب دهیمحل خدمت رس دییخدمت از شرکت که به تا يگواه ریتصو -5

 ریسا ایطرف قراردادبا دانشگاه و  یمانکاریپ یاز طرف شرکتها میمستق ریبه صورت غ کهي کارکنان شرکت

 سال .15زانیثر به مموسسات تابعه وزارت بهداشت حداک

تصویر گواهي پایان طرح داوطلباني که طرح خدمت نیروی  انساني موظف را انجام  داده اند به میزان  -6

 انجام خدمت فوق 

تصویر گواهي ، حکم و یا سابقه بیمه کارمندان تمام وقت دولتي و یا کارکنان شرکتي و قراردادی قطع  -7

 سال( 5همکاری شده ) به میزان 

 مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان طبق تاریخ شروع و پایان مندرج در کارت یا گواهي. -8
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 □و با ذکر ضریب محرومیت منطقه کارگزیني محل خدمت با قید تاریخ شروع و پایان تعهدات گواهي  -

 □ Kدرخصوص مشمولین ضریب ور به مهر کارگزیني واحد اشتغال آخرین حکم کارگزیني ممه -

) سه و نیم پنجم ( مي توانند صرفا در آزمون استخدامي همان موسسه و همان  5/3.5)سه پنجم( و  5/3مشمولین شاغل در مناطق محروم  -1 نذکر:

محل ( مي باشند که از میزان  –در صورتي مجاز به ثبت نام در آزمون ) در هر شغل  kسایر مشمولین  ضریب   -2منطقه محل خدمت شرکت نمایند   .

(  ماه باقي مانده باشد. ) مالک عمل برای محاسبه حداکثر شش ماه ، از تاریخ آخرین روز ثبت نام مي باشد( تاریخ اتمام 6تعهدات آنان حداکثر شش )

 12/01/99تعهدات 

 


