
 

  بابلاطالعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 21/08/1395مدارك آزمون استخدامی مورخ تکمیل در خصوص زمان بندي 

با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال و سالم به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و آرزوي توفیق روزافزون ، پیرو 
سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی مورخ  20/09/1395اطالعیه مورخ 

خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت برخی از خوشه هاي شغلی دانشگاههاي علوم پزشکی و  21/08/1395
هاي اجرایی کشور به اطالع می رساند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه

تهاي فوری وماما  ،هاي شغلی پرستار خوشهشدگان  افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی
روزهاي  14صبح لغایت  9از ساعت به صورت حضوري اند الزم است ضمن توجه به نکات ذیل، قرار گرفته پزشکی

تحویل مدارك جدید( طبق جدول اعالم شده توسط سازمان براي  ١٣٩٥دي ماه  19و  18شنبه و یکشنبه مورخ 
ات بهداشتی و خدمدانشگاه علوم پزشکی دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع به  سنجش) به منظور تکمیل پرونده 

 .مراجعه نمایندبابل درمانی 

 :بدینوسیله توجه داوطلبان محترم را به نکات ذیل جلب می نماید

ه ب به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده وصرفاً سازمان سنجشاست درج اسامی معرفی شدگان در سایت  شایان ذکر -1
الزم  .نامی در راستاي فرایند استخدام می باشد بررسی و صحت مدارك و مستندات و تأیید اطالعات ثبتجهت 

 احراز صحتعدم  یانقص در مدارك و مستندات ارائه شده  عدم مراجعه یا وجود  درصورت به تاکید است که
نخواهد  یمعرفی شده هیچ گونه حق اعتراض داوطلبقبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و نامی،  اطالعات ثبت

 داشت. 
صورت عدم احراز صحت مدارك ارائه شده در خصوص بومی بودن، قرارداد کار معین  الزم به ذکر است در -2

ه و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام شد) و یا ایثارگري، احتساب ضرایب خاص این موارد ملغی 2ماده  3(تبصره 
 گردد.می

 اشد،پرونده می بتاریخ هاي فوق الذکر آخرین مهلت جهت تکمیل بدیهی است با توجه به اینکه  ***
 .ضروري است تا کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول، تمامی مدارك ذیل را به دانشگاه تحویل داده باشند

 مدارك مورد نیاز:
 گواهی  اشتغال به طرح براي مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکانو تصویراصل  •

 پیراپزشکان که طرح خود را تمدید ان وطرح براي مشمولین قانون خدمت پزشک تمدیدگواهی  و تصویراصل   •
 نموده اند



 

تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر، در صورت و تصویر به همراه اصل مدارك دال بر ایثارگري و تصویر اصل  •
 استفاده از سهمیه ایثارگران(ویژه داوطلبان بهره مند از سهمیه ایثارگران)

 ) ویژه برادران(یا معافیت دائم به همراه تصویر آنکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و تصویراصل  •

 مطابق جدول شرایط احراز آگهی آزمون استخدامی ،آخرین مدرك تحصیلیو تصویراصل  •

دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی مدیریت عملیات امداد ونجات و کارشناسی مدیریت امداد  تذکر مهم:***
ه ارائه مدرك ، باید نسبت  بتحصیلیمدرك آخرین در سوانح متقاضی شغل کارشناس فوریتهاي پزشکی عالوه بر 

  .دام نمایندز اقبیهوشی نییا تحصیلی کاردانی در یکی از رشته هاي پرستاري، فوریتهاي پزشکی، اتاق عمل 

ژه (وییا پایه دوم براي مشاغل کاردان و کارشناس فوریتهاي پزشکی 2گواهینامه رانندگی بو تصویر اصل  •
  برادران)

وسط تشده  تاییداشتغال به کار  (شروع و ادامه) و گواهی بازه زمانی فرم خالصه سابقه خدمتو تصویر اصل  •
 با قید شناسه قراردادي .کارگزینی محل خدمت براي کارکنان قراردادي 

  
 کمیته آزمون دانشگاه


