
 بسمه تعالی

 قزوینو خدمات بهداشتی و درمانی  دانشگاه علوم پزشکی

آزماو   رک اجهات بررسای ماد   داوطلباا  دعاوت شاده    بدینوسیله فهرست اسامی 

ضارور   لااا   به شرح جدول ذیا  اعا م مای داردد      1/11/69استخدامی مورخ  

باا دردسات داشاتن هلیاه مادارک       ،طبق جدول زما  بناد  داوطلبا  محترم است 

مجتما    -هوچاه شاهید سالمانی     -خیابا  ناوا  شامالی  نشانی  بهذی  اشاره شده 

مراجعاه   اداره هااردزینی   –دانشاگاه علاوم پزشاکی     1ساختما  شاماره   -ادارات

 د:نماین

 و همسر )در صورت تأهل(داوطلب  تمامی صفحات  شناسنامه تصویر اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

) پایان طرح ، معافیت ،  kضریب و  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح تصویر اصل و  -4

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

  (و ... تخابی )ایثارگری ، بومی ه های انمیکلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سه تصویراصل و -5

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 سایت سازمان سنجشچاپ شده از پرینت کارنامه  -7

 ثبت نام اولیه در سایت سازمان سنجشپرینت  -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  -11

 تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادیاصل و  -11

 یدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی هی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تأیاصل و تصویر گوا -12

 یک عدد پوشه سبزرنگ -13

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی  6کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل برای مشمولین تبصره بند  -14

 
 (  جهت تائید سهمیه هافی است یکی از موارد ذی حداق  : )به همراه داشتن )استا  یا شهرستا (  مدارک بومی بود 

 همسر  و یاداوطلب  شناسنامهتصویراصل و   -1

و پرورش  و یا اداره آموزشمحل تحصیل  ، راهنمایی یا دبیرستان)دبستان ازچهار ساله   به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل -2
 (شهرستان

 (پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت)ویژه فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادراشتغال از محل  گواهی معتبر  -3

 محل از اصل و تصویر حکم بازنشستگی) پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح( پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی 

 جهت افراد بازنشسته( خدمت بازنشستگی محل قید با روز تاریخ به)خدمت 

  گواهی اشتغال از محل خدمت)به تاریخ روز با قید محل خدمت( به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای

 مسلح : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل

  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته 



و یا همسروی پدر ، مادر ، داوطلب جهت وابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گرریز س -4  

  گواهی سابقه پرداخت حق بیمه از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه 

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده 

 

 مهم*بسیار *تاهر 

به صورت موقتت بتوده و ق ت     وافراد مدارک  لیهصرفاً جهت بررسی اوو به میزان یک و نیم برابر  اعالم شده لیست

ضوابط ومقررات اعالم شده در آگهی رعایت  مسئولیت ناشی از عدم ، سازمان سنجشاز سوی مفاد آگهی منتشرشده 

افتراد   ،اولویتدر آزمون محرز نگردد آنهاداوقلب بوده و چنانچه صحت اقالعات اعالم شده توسط  شخص برعهده

در صتورت تيییتر اولویتت     بتدیهی استت   .خواهتد گردیتد  کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام 

الزم  خواهد پذیرفت. انجامتماس تلفنی با دعوت از سایر داوقل ان از قری  همین سایت و یا داوقل ان دعوت شده، 

از قری  همین  در رشته های شيلی مربوقه متعاق اً  مراحل گزینش ویا مصاح هلیست نهایی جهت  انجام به ذکر است 

 .اعالم خواهد گردیدسایت 
 

 جدول زمانبند  

 رشته شغلی تاریخ مراجعه ردیف

 پرستار 01/1/69الی  11/11/69 1

 ماما -تغایه –آزمایشگاه  –مدارک  پزشکیهارشناس پایرش و  -هارشناس فوریتها  پزشکی 00/1/69الی 01/1/69 0

 09/1/69الی  03/1/69 3
 -هاردا  پایرش و مدارک پزشکی -هاردا  بهداشت خانواده -هاردا  اتاق عم -هارشناس فیزیوتراپی

 هارشناس تحلیلگر سیستم -حسابدار –هاردزین 

 هلیه متخصصین در رشته ها  شغلی مربوطه 01/1/69الی 09/1/69 4

 


