اطالعیه شماره 1
قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی فرزندان شهداء و جانبازان
هفتاد درصد و باالتر در سال 1400
"اطالع رسانی فرآیند تشکیل پرونده و بررسی مدارک"
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ،ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان معرفی شده برای مرحله برر سی
مدارک در آزمون اخت صا صی فرزندان شهید و جانباز  70در صد و باالتر ،بدینو سیله مدارک الزم جهت تأیید اطالعات خوداظهاری
این د سته از داوطلبان به شرح ذیل اعالم می گردد .ضروری ا ست ذینفعان با در د ست دا شتن کلیه مدارک ا شاره شده حداکثر تا
پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  1400/06/10به ستاد مرکزی دان شگاه علوم پز شکی تربت حیدریه به آدرس  :تربت حیدریه –

خیابان قره نی – قره نی  – 1طبقه اول – اداره برنامه ریزی ،تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه مراجعه نمایند .

مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده آزمون استخدامی
مدارک شناسایی داوطلب

ردیف
1

پرینت کارنامه آزمون صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور

2

دو قطعه عکس  3×4با پشت زمينه سفيد وپشت نویسي شده

3

اصل و تصویر کارت ملي هوشمند (پشت و رو) ( /در مواردی که کارت ملي جدید تحویل نگردیده ،ارائه اصل و تصویر رسيد کارت ملي الزامي است)

4

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد

5

اصل و تصویر کارت پایان یا معافيت از خدمت سربازی (پشت و رو) (ویژه آقایان)

6

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان (در صورت تأهل)
مدارک و گواهی های مورد نیاز

7

اصل و تصویر مدرک تحصيلي یا گواهي فراغت از تحصيل و یا گواهينامه موقت تحصيلي مورد نياز مندرج در آگهي منتشره

نکته:
الف) داوطلبان رشته های شغلي که در شرایط احراز تحصيلي شغل آنها مدرک تحصيلي فوق ليسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي یا
کارشناسي ارشد مرتبط ذکر شده است ،الزم است عالوه بر مدارک آخرین مقطع ،مدرک مقاطع قبلي را حسب مورد برابر مفاد آگهي نيز ارایه نمایند .
ب) داوطلباني که دارای مدرک تحصيلي باالتر از رشته تحصيلي مرتبط یا غير مرتبط با شرایط احراز مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشند ،ارائه گواهينامه یا مدرک
تحصيلي باالتر نيز الزامي مي باشد .
8

اصل و تصویرگواهي پایان طرح و یا معافيت از طرح مشمولين خدمات پزشکان و پيراپزشکان در رشته های اجباری

9

ارائه آخرین حکم اشتغال به طرح یا تمدید طرح جهت مشمولين طرح اجباری و شاغل در واحدهای های تابعه دانشگاه

10

گواهي تمدید اشتغال به طرح اجباری از سایر دستگاه ها با قيد تاریخ شروع و پایان طرح اجباری به تفکيک مدت اجباری و اختياری طرح

11

گواهي موافقت با ان صراف از طرح برای م شمولين قانون خدمت پز شکان و پيراپز شکان دارای طرح اختياری که طرح خود را در سایر دان شگاه ها یا سازمان
های تابعه وزارت متبوع مي گذرانند (به تاریخ روز)
مدارک ایثارگری

12

ا صل و ت صویر کارت ایثارگری و گواهي معتبر جهت ا ستفاده از سهميه  %25دال بر ایثارگری از بنياد شهيد و امور ایثارگران (ویژه خانواده معظم شهدا-
جانبازان  -آزادگان) به تاریخ روز
مدارک مورد نیاز جهت تأیید امتیاز بومی شهرستان (صرفاً ویژه داوطلبانی که در فرم خود اظهاری خود را مشمول این امتیاز دانسته اند)

13

گواهي دال بر بومي بودن مطابق شرایط قيد شده در آگهي استخدام (مطابقت اطالعات شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد
تقاضا ،ارائه استشهاد محلي و سایر اطالعات مندرج در پيوست دفترچه آزمون)

نکته :تقسيمات کشوری در اولين روز ثبت نام ،مالک عمل برای تعيين بومي بودن خواهد بود .
سایر مدارک

14

ارائه اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت و بر اساس اظهارات متقاضي

*تذکرات بسیار مهم*
 -1ا سامی اعالم شده از سوی سازمان سنجش آموزش ک شور ،صرفاً بر ا ساس اظهارات داوطلب در زمان ثبت نام آزمون و جهت
بررس ی اولیه مدارک افراد و به ص ورت مش رود بوده ،لذا پس از بررس ی و تأیید مس تندات ارایه ش ده توس و داوطلب و ثبت
اطالعات ،نتیجه نهایی تو سو سازمان سنجش اعالم خواهد شد .الزم به ذکر ا ست طبق مفاد آگهی منت شر شده از سوی سازمان
سنجش آموزش ک شور ،اعالم نتیجه نهایی منود به برر سی مدارک اعالمی می با شد و م سئولیت نا شی از عدم رعایت ضوابو و
مقررات اعالم ش ده در آگهی به عهده ش

د داوطلب بوده و چنان ه ص طت اطالعات اعالم ش ده توس و آنها در آزمون مطرز

نگردد ،اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین س ایر متقاض یان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررس ی
مدارک (از سوی سازمان سنجش آموزش کشور) دعوت بعمل خواهد آمد .
 -2الزم است داوطلبین گرامی ش صاً و با داشتن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ
 1400/06/10جهت تطویل مدارک مراجعه نمایند .
 -3عدم مراجعه داوطلبین مطترم در مهلت مقرر ،به منزله انص راق قیعی از انجام س ایر مراحل اس ت دامی تلقی می گردد .ض مناً به
مدارک ناقد و م دوش ،ترتیب اثر داده ن واهد شد .
 -4تمامی داوطلبین بای ستی کلیه مدارک خوا سته شده را در هنگام تطویل مدارک بهمراه خود دا شته با شند .لذا در صورت نقد
مدارک ،به هیچ عنوان مدارک داوطلب تطویل گرفته ن واهد شد .
 -5الزم به ذکر ا ست داوطلبین مطترم می بای ست به صورت روزانه جهت آگاهی از آخرین اطالعات آزمون به همین سایت مراجعه
نمایند .

