
  

        

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

فرات مشروح برگزار گردید ن 14/11/1400مورخ در  که  این دانشگاه  شرکتی  آزمون استخدامافراد شرکت کننده در  بیناز 

ستاد دانشگاه –جنب داروخانه ولیعصر  -بلوار شهید بهشتی -کرمانشاه  :به نشانی، ذیل توجه به نکات  بامی بایست  اکسل درجدول

 مراجعه نمایند.  واحد استخدام مدیریت نیروی انسانی –علوم پزشکی کرمانشاه ساختمان شماره یک 

                        نکته :

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

ــتای فرایند ردر ،) خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام ( اطالعات ثبت نامیعدم تایید  ــداس ــتخدام می باش ــورت ن م مدارک و  لذا .اس در ص

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

ضوری  -2 صورت ح صا و به  شخ ست موظفند  شده ا سامی آنها اعالم  شتن مدارک مورد در با وافرادی که ا ست دا شکیل پرونده نیاز  د جهت ت

صورت عدم مراجعه در ". ند نمای مراجعه ست در  شده و شده، تعيينبازه زماني بديهي ا ساير  قبولي فرد كان لم يكن تلقي   افراداز 

 "د شد.شركت كننده در آزمون به جايگزيني وي استفاده خواه

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

سبت به تهیه تمامی  سپس به  مدارکابتدا ن صورت عواقب عدم تکمیل  مراجعه نماید.در غیر محل مذکورمورد نیاز اقدام نموده و   پروندهدقیق این

 خواهد بود.فرد بر عهده 

بعد از ظهر صورت می پذیرد لذا  افراد موظف هستند حتما   13  صبح الی  9 از ساعت های تعیین شد در فایل اکسل برررسی مدارک در روز -4

ستشهاد  فرم تعیین شده پس از تکمیل امضای در مهلت  ضاآنها بومی )جهت افراد مت اضی سهمیه بومی که محل تولد ا  ی آنهابا محل مورد ت ا

 اقدام نمایند.یکسان نمی باشد( 
 

 مدارك مورد نیاز :

 تا آخر الزامی است( 1شماره تذکر:)ترتیب ارائه مدارك از 

 سری( 2) آزمون استخدامیصادر شده کارنامه  -1

 فرم خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام -2

 ( الزامی است توضیحات )در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه آنتمام صفحات  اصل شناسنامه به همراه تصویر -3

 (اصل و تصویر کارت ملی )دو طرف -4

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

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

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

 تحصیلی نیز اقدام نماید(  

 14/11/1400 مورخ  شرکتی ـدام آزمون استخبررسی مدارك  1 شمارهاطالعیه 



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 

به کار و 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 

 باشد

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

 مطابق با مفاد آگهی آزمون. (ت رشته شغلی فوریتهای پزشکیبه  همراه تصویر آن  )جه 2( ویا پایه 2اصل کارت گواهینامه رانندگی )ب -8

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

ممهور به مهر  502همچنین فرم خالصــه ســاب ه اصــل اولین و آخرین قرارداد مربوب به کارکنان قراردادی به  همراه تصــویر آن  و  -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(کارگزینی محل خدمت جهت نیروهای شرکتی 

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

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

و آزدگان معزز بنیاد شــهید و امور ایثارگران : مرجع ذیصــالح جهت تایید گواهی ایثارگری برای خانواده محترم شــهدا، جانبازان 1تذکر

 اشد.می ب )پیشخوان( و یا دفاتر الکترونیک دولت استان

سانی ع: مرجع ذیصالح جهت تایید گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل م2تذکر 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 

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

 .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 نمایند2کمیل فرم مربوطه ) پیوست نسبت به ت

 مدارک دال بر تاهل)صرفا جهت افراد متاهل( -13

 مدارک مربوب به تعداد فرزندان )صرفا جهت افراد دارای فرزند( -14

 .سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  -15

 

 

 

 

 

 

 



 


