بسمه تعالي

قابل توجه داوطلبان آزمون مورخ 1311/11/42
با سالم و آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي

توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نمايد:

 -1صرف تكميل فرم مشخصات فردي و تشكيل پرونده در گزينش و انعقاد قرارداد  98روزه به منزله پذيرش نهايي
نبوده و گزينش پس از بررسي سوابق افراد با اعمال ضابطه انتخاب اصلح نسبت به اعالم اسامي نهايي داوطلبان
جهت عقد قرارداد پيماني اقدام خواهد كرد.
 -2به استناد تبصره  2ماده 2قانون گزينش كشور به لحاظ كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت مجوزهاي وجود ،مالك
پذيرش افراد ضابطه انتخاب اصلح خواهد بود .
 -3شركت كنندگان پس از اطالع از قبولي در آزمون علمي نسبت به ثبت اطالعات فردي و بارگزاري مدارك خواسته

شده در سامانه ثبت اطالعات فردي هسته گزينش قزوين به آدرس Http://Gozineshreg.qums.ac.ir
با نام كاربري و رمز عبور ارسال شده از طريق پيامک اقدام نمايند شايان ذكر است دريافت كد رهگيري در انتهاي
فرايند ثبت نام به منزله ثبت نام قطعي مي باشد.
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده:
 -1ثبت اطالعات فردي به صورت كامل و دقيق
 -2بارگزاري تصوير كليه صفحات شناسنامه
 -3بارگزاري كارت ملي( دوطرف كارت)
 -4بارگزاري كارت پايان خدمت(دو طرف كارت)(برادران)
 -5بارگزاري عكس  3*4جديد بصورت كامل و صحيح
 -6بارگزاري مدارك تحصيلي(با ذكر معدل)
 -7بارگزاري گواهي مدارك ايثارگري(خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،رزمندگان و اعضاي نيروي مقاومت بسيج و)...
 -9بارگزاري آخرين حكم كارگزيني(براي شاغلين در دانشگاه علوم پزشكي)
مدارك مورد نياز جهت احتساب مالكهاي تقدم:
-1
-2
-3
-4

بارگزاري مستندات مربوط به مقاالت علمي و پژوهشي ،تأليف كتاب و...
بارگزاري مستندات مربوط به كسب رتبه هاي برتر علمي ،فرهنگي ،مذهبي و...
بارگزاري تأئيديه سوابق كاري مرتبط
بارگزاري گواهي آشنايي با فناوري اطالعات(مهارتهاي هفت گانه ())ICDL

توضيحات:

-

در صورت عدم اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي ،تصويرگواهي شروع يا پايان طرح يا گواهي فارغ التحصيلي از محل
تحصيل ارائه گردد.

-

ارائه مدارك تمام مقاطع تحصيلي دانشگاهي الزامي ميباشد .درخصوص دانشجويان ارائه كارت دانشجويي الزامي
است.

نشاني پستي هسته گزينش:

قزوين خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات ساختمان شماره  1ستاد دانشگاه علوم پزشكي طبقه اول
تلفن 33378311 -12:

دورنگار 33378313
نشاني الكترونيک هسته گزينش:

Gozinesh@qums.ac.ir

صندوق پستي34145 -1395 :

