
  

        

         

الع می ـه اطـ، ب ج(عصر)ع اه حضرت ولیـالم به پیشگـاه خداوند متعال و سـاس فراوان به درگـبا حمد و سپ

ــرس و  سازمان سنجش 24/11/1399مورخ  دعوت شدگان به مرحله بررسی مدارک  موضوع آزمون پیمانی : اندـ

شور ست( سری چهارم-آموزش ک شرح جدول پیو ست  )به  جهت تحویل   این اطالعیهتوجه به نکات  بامیبای

 فرمایند.مراجعه   مدارک

 : سالن -زیرزمینطبقه –امور اداری ساختمان – (عامام علی) قلب و عروق مرکز آموزشی درمانی –کرمانشاه   مکان مراجعه

 کنفرانس

 : 14صبح الی  9از ساعت  11/08/1400مورخ   سه شنبه روز زمان مراجعه  

حسب مورد برابر دستورالعمل   و...( باید بومیایثارگری ، نکته مهم: فرم های مربوط به سهمیه ها و امتیازهای قانونی )امتیاز کرونا، 

تا قبل از تاریخ مراجعه جهت تحویل مدارک توسط داوطلبان بصورت کامل تکمیل و آماده تحویل در تاریخ  اطالعیهذکر شده در این 

 های فوق الذکر باشد.

                        : توجه

صرفا  – 1 شده نهایی نبوده و  سایت به منزله پذیرفته  شدگان در  سامی معرفی  ستندات جهتدرج ا سی ،  دریافت مدارک و م یا د ییو تاآنها برر

در صتتورت ن م مدارک و  لذا .استتتای فرایند استتت دام می باشتتدردر ،) خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام ( اطالعات ثبت نامیعدم تایید 

 .استفاده خواهد شد از افراد جایگزین شرکت کننده در آزمون ،مستندات ارائه شده و عدم تایید اطالعات 
 

 جهت تشکیل پرونده مراجعهنیاز  دردست داشتن مدارک مورد با وافرادی که اسامی آنها اعالم شده است موظفند ش صا و به صورت حضوری  -2

صورت عدم مراجعه در ". ند نمای ست در  شده و  قبولی فرد کان لم شده، تعیینبازه زمانی بدیهی ا سایر  یکن تلقی  شرکت  افراداز 

 "د شد.کننده در آزمون به جایگزینی وی استفاده خواه

سی مدارک و تکمیل پرونده -3 شکال در روند برر ست با مطالعه دقیق این اطالعیه شرکت کننده  ش م ،جهت جلوگیری از هرگونه ا موظف ا

سبت به تهیه تمامی  سپس به  مدارکابتدا ن شگاه مورد نیاز اقدام نموده و  صورت عواقب عدم تکمیل  مراجعه نماید.در غیردان بر  پروندهدقیق این

 خواهد بود.فرد عهده 

 :(لزامی استتا آخر ا 1ترتیب ارائه مدارك از شماره ) جهت واحد استخدام مدارك مورد نیاز

 (سری 2) توسط سازمان سنجش آزمون است دامیصادر شده کارنامه  -1

 (یکسری)فرم خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام -2

 (یکسری - توضیحات )در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه آناول  هصفح اصل شناسنامه به همراه تصویر -3

 (یکسری)کارت ملی پشت و رو اصل و تصویر  -4

 (یکسری)  .به  همراه تصویر آن موقت تحصیلی(اهی دانشنامه و یا گو) اصل مدرک تحصیلی -5

سازمان  24/11/1399 ـدام پیمانی مورخ آزمون استخ چهارم بررسی مدارك اطالعیه

 و درمانی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  سنجش



سانس )نکته :  شتهدارندگان مدرک تحصیلی دکتری یا فوق لی شرایط احراز ر ضا چنانچه در  شتن مدارک تحصیلی  ، شغلی مورد ت ا دا

رک اارائه آن مدمی باید نسبت به داوطلب نیز درج گردیده است  ) م طع لیسانس یا فوق لیسانس و یا هردو (مرتبط در م اطع پایین تر

 تحصیلی نیز اقدام نماید(  

سانی  -6 صل پایان طرح نیروی ان شره  ، تمدید طرح ،گواهی حین طرح ، معافیت از طرح ، ا صراف از طرح حسب مورد برابر آگهی منت از ان

 کارگزینی محل خدمت  جهت رشته های تحصیلی مشمول طرح نیروی انسانی 

زمان اتمام طرح و یا تمدید طرح  و یا مواف ت با انصراف از طرح در گواهی های صادره الزامی می نکته : ذکر زمان دقیق شروع به کار و 

 باشد

 (ویژه برادران)  آندو طرف  به همراه تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم اصل  -7

 (ستتال 24افراد باالی  -شتتغلی فوریتهای پزشتتکیبه  همراه تصتتویر آن  )جهت رشتتته  2( ویا پایه 2اصتتل کارت گواهینامه رانندگی )  -8

 مطابق با مفاد آگهی آزمون.

 (جهت مت اضیان استفاده از سنوات ارفاقی در شرایط سنی مندرج در آگهی منتشرهسوابق خدمت کارمندان تمام وقت دولتی ) -9

ممهور به مهر  502فرم خالصتته ستتاب ه اصتتل اولین و آخرین قرارداد مربوب به کارکنان قراردادی به  همراه تصتتویر آن  و همچنین  -10

 )جهت مت اضیان استفاده از سنوات ارفاقی در شرایط سنی مندرج در آگهی منتشره(مربوطه ینی محل خدمترگزکا

توسط  هاریز سوابق بیمه و تاییدیه آن)با ذکر تاریخ شروع بکار، مدت ساب ه خدمت ، و ... (توسط شرکت ، اصل و تصویر گواهی اشتغال  -11

 )جهت مت اضیان استفاده از سنوات ارفاقی در شرایط سنی مندرج در آگهی منتشره(ینی محل خدمت جهت نیروهای شرکتی کارگز

 .از مراجع ذیصالح  ایثارگری ، معلولیت و ...(بومی، کلیه مدارک و تاییدیه های مربوب به سهمیه های انت ابی )تصویر اصل به همراه   -12

 به تاریخ روز با مهر زنده خطا  به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارائه گردد.: گواهی ایثارگری میبایست نکته

و آزدگان معزز بنیاد شتتهید و امور ایثارگران : مرجع ذیصتتالح جهت تایید گواهی ایثارگری برای خانواده محترم شتتهدا، جانبازان 1تذکر

 می باشد. )پیش وان( و یا دفاتر الکترونیک دولت استان

سانی عذیصالح جهت تایید گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل م: مرجع 2تذکر های ورهر یک از رده های نیاونت نیروی ان

مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود )تایید شده در سطح فرماندهی استان( و در مورد جهادگران صرفا معاونت توسعه و منابع انسانی 

شد ستان می با شاورزی ا شروع و پایان حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل و نوع حضور اعم از داوطلبانه و یا )ذکر تار جهاد ک یخ 

 .موظفی در گواهی الزامی می باشد(

شد می بایست 3تذکر ضا در آزمون یکسان نمی با صرفا افرادی که محل تولد آنها با محل جغرافیایی مورد ت ا سهمیه بومی  :درخصوص 

 .( اقدام نمایند2نسبت به تکمیل فرم مربوطه ) پیوست 

 . (شیفت های کاری و...)به همراه کلیه مدارک و مستندات اصل فرم تکمیل امضاء شده سهمیه کرونا -13

، و در کارنامه آنها امتیاز مربوطه اعمال گردیده استتت اندرا انت ا  نموده  ستتهمیه کرونا، نکته مهم: صتترفا افرادی که در زمان ثبت نام 

ست شماره صرفا میبای شمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه م ابله با ویروس کرونا  از 1 جدول  سوابق خدمتی م ست فرم تایید  )پیو

سایت را از این اطالعیه(  1شماره سبت به تکمیل امضا و   شگاه دریافت و با مراجعه به مراجع ذیربط ن و سپس  فرم مذکور اقدام یدان

شده تحویل گردد.  سایر مدارک در روزهای تعیین  صورت امتیاز به همراه  شاره اعمال نمی گردد و فرد حق در غیر این  سهمیه فوق اال

  هیچ گونه اعتراضی ن واهد شد.

 .حسب ضرورت سایر مدارک طبق مفاد آگهی  -14

به صتتورت مجزا تهیه و در روز  ه )صتتفحه بعد(طبق اطالعیه مربوط میبایستتت توجه: مدارک الزم جهت مدیریت محترم هستتته گزینش دانشتتگاه

                                                                                تحویل گردد.مست ر در محل   مدیریتتحویل مدارک به نماینده محترم آن 



 

 

 

با عنایت به اینکه مقرر است همزمان نسبت به تشکیل پرونده گزینشی جهت افراد در راستای کاهش مراجعها 

سبت به تحویل مدارک  ست داوطلبان ن سته ا شای سته گزینش )که در  لذیاقدام گردد لذا  به نمایندگان ه

 محل بررسی مدارک مستقر هستند( اقدام نمایند.

 باشد(  4A ونده گزینشی ) کلیه اوراق درخواستی وکپی ها حتی االمکان در برگهمدارك مورد نیاز جهت تشکیل پر
 

 انتخابات( _توضیحات  _وضیعت تاهل _مشخصات  تمامی صفحات شناسنامه)کپی  یکسری _ 1

 کپی پشت ورو کارت ملی _2

 پشت نویسی شده 4×3سه قطعه عکس _3

فارغ التحصیالن هر معرفی نامه ومدرکی که در آن به مدرک و مقطع تحصیلی اشاره شده باشد )کپی مدرک تحصیلی یا ریز نمرات با ذکر معدل و یا  _4

 دانشگاه آزاد ،ذکر شماره دانشجویی الزامی است(

 ،تشویقی و تقدیر نامه درزمینه های علمی ،فعالیتهای قرآنی وورزشی ICDL کپی معتبراز مقاله و کتب علمی مرتبط ، گواهی _5

  ری وفعالیت دربسیج خود ویا والدین گرامیگواهی ایثارگ _6

 پایان طرح و......(-ضمن طرح  -گواهی سابقه کاری مرتبط به رشته شغلی و تحصیلی) گواهی طرح  _7

 دانلودو چاپ شده باشد A4 تکمیل فرم اطالعات فردی که بصورت پشت رو  -8

 

درروز دریافت مدارک به منزله پذیرش قطعی نیست و هسته گزینش بعد از دریافت الف : الزم به یاد آوریست که صرفا تحویل مدارک فوق الذکر 

 اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه ، اقدام به تشکیل پرونده خواهد کرد.

 

 ." معذوریمب: دقت شود که مدارک درخواستی فوق کامل باشدو از پذیرش مدارک ناقص جدا

 

 به آدرس زیر مراجعه فرمایید. به نشانی اینترنتی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی  میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر
https://kermanshahselectionnet.behdasht.gov.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هسته گزینش  مدیریت اطالعیه

 دانشگاه

https://kermanshahselectionnet.behdasht.gov.ir/


 

 بسمه تعالی 

 فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با ویروس کرونا در آزمون استخدامی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

                                                                                                                                                  1جدول شماره              

 بیمارستان/مرکز/واحد:

 ملی:نام و نام خانوادگی مشمول:                                 نام پدر:                     کد

مشاغل کارگری         شرکتی        قرارداد کار معین        قراداد پزشک خانواده    رابطه است دامی/کاری:  

  روزه         مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 89قراداد

 

 عنوان

 پست/شغل

مدرک 

 تحصیلی

م طع 

 واحد محل خدمت تحصیلی
ب ش/ قسمت 

 مربوطه

 تاریخ شروع

فعالیت در مراکز 

 درگیر با کرونا

تاریخ پایان 

فعالیت در مراکز 

 درگیر با کرونا

مدت زمان 

 خدمت)به روز(
 امتیاز

         

         

         

         

 .روز امتیازی تعلق نمی گیرد 15روز یک امتیاز و کمتراز  15به ازای هرماه خدمت دو امتیاز، *

 
 نام و نام خانوادگی همراه مهر و امضا 

 مسئول مستقیم

 نام و نام خانوادگی همراه مهر و امضا 

 باالترین مقام واحد/مرکز

 نام و نام خانوادگی همراه مهر و امضا  

 معاونت ذیربط

   

 

گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و صدور حکم است دامی( شواهدی دال بر عدم استح اق داوطلب : چنانچه در هر مرحله از مراحل است دامی )اعالم نتایج اولیه، مصاحبه است دامی، تذکر مهم

ور ع حق هیچگونه اعتراضی ن واهد داشت و در صورت صدجهت برخورداری از امتیاز ویژه کرونا به دست آید، ضمن کسر امتیاز مربوطه، مطابق با مفاد آگهی است دامی با وی رفتار خواهد شد و ذینف

 بود. گواهی خالف واقع از سوی کارکنان و مسئولین مربوطه در این زمینه، مراتب از طریق هیات های رسیدگی به ت لفات اداری قابل پیگیری خواهد

 تکمیل می گردد(مربوطه  )این قسمت توسط کمیته    2جدول شماره 

 

 رئیس دانشگاه

معاون توسعه مدیریت 

 و منابع دانشگاه

مدیر حراست 

 دانشگاه

مدیر اداره بازرسی 

 دانشگاه

نماینده سازمان مدیریت 

 و برنامه ریزی استان

آقای محمد سعید   دکتر فریبرز ایمانی دکتر محمودرضا مرادی

 پیمانپور

آقای سیدجالل کاظمی 

 اسکویی

 نام و نام خانوادگی

 امضا:

1پیوست  



 

2پیوست   


