« باسمه تعالی »
قابل توجه داوطلبان مندرج درلیست اسامی  1/5برابر ظرفیت ( 3برابر ظرفیت شغل محل های دارای مصاحبه)
استخدام پیمانی مورخه  1331 /11/11دا نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردســتان ،ضمن آرزوی
موفقیت برای شما عزیزان خواهشمند است با توجه به مطالعه دقیق مفاد این اطالعیه در تاریخ های تعیین شده مطابق
رشته های شغلی به شرح جدول ذیل الزام اً درتاریخ های مقررجهت ارائه اصل وتصویرمدارك الزم مراجعه نمایند .
تذکر:1
لیست اعالم شده به میزان یک و نیم برابر( ویا سه برابر) و صرفاً جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت موقت بوده و طبق مفااد گههای
منتشرشده از سوی سازمان سنجش ،مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده در گههی برعهاده شا د داوط او باوده و
چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط گن ها در گزمون محرز نگردد ،اولویت افراد کان لم یکن ت قی و از باین ساایر متقاضایان را یر

انجام خواهد هردید.
تذکر :2
به اطالع می رساند با توجه به اینکه به موجو قانون سهمیه  %5ایثارهران و  %3مع ولین عادی از کل مجوزهای
اختصاص یافته در نظر هرفته خواهد شد و مدارک داوط بانی که نسبت به انت اب سهمیه  %5ایثارهران و  %3مع ولین
در مرح ه ثبت نام گزمون اقدام نموده اند بعد از اعالم نتایج اولیه از طری ق سایت سازمان سنجش و تحویل مدارک ،
مورد بررسی قرار می هیرد ل ا در صورت عدم تأیید سهمیه های فوق ال کر ،دانشگاه م زم به انت اب فرد جایگزین از
محل همان سهمیه تا سقف سهمیه اختصاص یافته می باشد ،که با توجه به این موضوع ام کان تغییر در نتیجه سایر کد
شغل محل ها نیز وجود دارد  ،ل ا تحویل مدارک به منزله قبولی نهایی نبوده و داوط بان حق هیچگ ونه اعتراضی را
ن واهند داشت .
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مدارك مورد نیاز:
الزاماً داوط و ش صاً جهت ارائه مدارک مراجعه نماید
 اصل به همراه تصویر کارت م ی اصل به همراه تصویرتمام صفحات شناسنامه فرد داوط و اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت تأهل) دو قطعه عکس با رشت زمینه سفید و رشت نویسی شده اصل به همراه تصویر رشت و رو کارت رایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) یا نامه از یگانخدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه
 اصل به همراه تصویر رایان طرح یا معافیت ازطرح مشمولین قانون خدمت رزشکان وریرا رزشکان رشته های دارای«طرحاجباری» یا حکم کارهزینی رایان طرح
 هواهی اشتغال به طرح از واحد های تابعه دانشگاه با قید تاریخ شروع و رایان طرح به تاریخ روز برای مشمولین قانونخدمت رزشکان و ریرا رزشکان که در حال ه راندن طرح اجباری در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند.
 هواهی تمدید اشتغال به طرح با قید تاریخ شروع تمدید طرح هواهی موافقت یا انصراف ازطرح برای مشمولین قانون خدمت رزشکان و ریرارزشکان دارای طرح اختیاری که طرحخودرا درسایر موسسات تابع وزارت متبوع می ه ارانند.
 اصل به همراه تصویر مدرک تحصی ی درمقطع تحصی ی مندرج درشرایط احراز مشاغل ذکرشده درگههی یا هواهیفراغت از تحصیل و یا هواهینامه موقت تحصی ی(با قید تاریخ فراغت ازتحصیل)
 اصل به همراه تصویرکارت ایثارهری به انضمام هواهی از بنیاد شهید و امور ایثارهران استان(ویژه داوط بان ایثارهر)2

 تصویر تمام صفحات شناسنامه ردر،مادریا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارهران (ویژه داوط بان ایثارهر مشمول سهمیهجانبازان ،گزادهان و رزمندهان)

 هواهی ایثارهری تایید شده از مراجع ذیصالح (با تأیید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه راسدارانانقالب اسالمی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی) با قید حضور داوط بانه در جبهه جنگ یا هواهی خدمت
در جبهه با تایید باالترین مقام هر یک از نیروهای مس ح (ستاد کل نیروهای مس ح ،ستاد کل سپاه راسداران انقالب
اسالمی ،ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران «گجا» ،وزارت دفاع و رشتیبانی نیروهای مس ح «ودجا» ،نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران «ناجا») ،جهت استفاده از سهمیه ایثارهری رزمنده یا فرزند و همسر رزمنده
 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر مع ولیت عادی(ارائه هواهی مع ولیت ازسازمان بهزیستی کل)با قید عبارت استفادهاز سهمیه  %3است دامی(ویژه داوط بین مشمول سهمیه %3مع ولین عادی)

 کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل دانشجویانی که نسبت به انصراف از تحصیل اقدام نموده اند ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصی ی باالتر برای دارندهان مدرک تحصی ی باالترغیر مرتبط با مدرک تحصی ی مندرج در گههی در صورت تمایل دانشگاه
 -اصل به همراه تصویرمدارك دال بر بومی بودن به شرح ذیل( :ارائه مدارك درخصوص حداقل یکی از موارد ذیل جهت تائید سهمیه کافی است )

 -اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت استفاده از بومی بند)1

 اصل و تصویر حکم بازنشستگی( ریمانی یا رسمی یا نیروهای مس ح) ردر ،مادر ،همسر به انضمام هواهی بازنشستگی از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته یاهواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل
خدمت) به انضمام گخرین حکم کارهزینی ریمانی یا رسمی یا نیروهای مس ح  :ردر ،مادر ،همسر جهت افراد شاغل به انضمام اصل
و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته (درصورت استفاده از بومی بند )2
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 -هواهی  4سال اشتغال به تحصیل مقاطع (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان) به صورت متناوب یا متوالی ازاداره کل گموز

وررور

و

کارنامه های 4سال سنوات تحصی ی یاهواهی تحصی ی معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تائید شده با مهر گموزشگاه و
امضا مسئول مربوطه یا گموز

و ررور

منطقه یا شهرستان(درصورت استفاده از بومی بند)3

 سابقه ررداخت حق بیمه حداقل  4سال توسط داوط و ،ردر ،مادر و یا همسر ایشان در شهرستان یا استان شغل محل از شعوررداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه ( برای بیمه شدهان خدمات درمانی ریز کسورات مورد نیاز نمی باشد) به
انضمام اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده(در صورت استفاده از بومی بند)4

 مدارك مربوط به سوابق کارکنان قراردادی و شرکتی موضوع بند ث و ج شرایط سنی داوطلبان و بند ت امتیازات و سهمیههای قانونی
 هواهی مربوطه از واحد محل خدمت و فرم خالصه سوابق (فرم شماره  )202و تصویر گخرین قرارداد سال  69کارکنانقراردادی کار معین و کارکنان مشمول قرارداد مشاغل کارهری مصوبه هیات امناها
 سوابق بیمه و هواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت و معاونت توسعه مدیریت ومنابع ومعاون درمان( برایمشاغل ررستاری) دانشگاه ،جهت کارکنان شرکتی شاغل در مشاغل ت صصی و مشاغل غیر ت صصی
 ارائه هواهی از دستگاه مربوطه برای کارکنانی که قبال در یکی از موسسات دولتی به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند به منظورافزایش سقف سنی حداکثر تا  2سال حسو مورد (موضوع بند ت شرایط سنی داوط بان)
ت کر:موارد مندرج درهواهی شامل :نام و نام خانوادهی،کد م ی ،سمت مندرج در قرارداد ،تاریخ شروع ورایان قرارداد می باشند.
 هواهینامه رانندهی ب 2صرفا برای کاردان و کارشناس های فوریت های رزشکیت کر:داوط بان دارای هواهینامه ب 1چنانچه فاقد هواهینامه م کور باشند ،در صورت قبولی در گزمون ،بایستی تعهد محضری
مبنی بر ارائه اصل هواهینامه (ب )2یا رایه دوم را تا رایان یک سال از زمان مصاحبه ارائه نمایند.
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 مدارك مربوط به احراز صالحیت استفاده از افزایش سقف سنی ایثارگران به شرح ذیل: اصل و تصویر کارت بنیاد شهید برای افراد خانواده معظم شهدا (شامل ردر ،مادر) به میزان  2سال هواهی از بنیاد شهید استان /شهرستان برای خواهر و برادرشهید به میزان  2سال اصل و تصویر کارت ایثار برای رزمندهان ( رزمندهان دارای سابقه باالتر از شش ماه معاف از رعایت سقف سنی و رزمندهاندارای کمتر از شش ماه حضور داوط بانه در جبهه به میزان حضور گنان در جبهه)
 -ررینت کارنامه اعالم شده توسط سایت سازمان سنجش گموز

کشور

 روشه سفید برای رشته ررستاری -روشه زرد برای رشته مامایی و کارشناس ر یر

و مدارک رزشکی

 روشه نارنجی برای رشته فوریت های رزشکی -روشه گبی جهت سایر رشته های شغ ی

 ارائه اصل به همراه تصویرسایر مدارک طبق مفادگههی حسو ضرورت الزامی می باشد .از کلیه داوطلبان تقاضا داریم که کلیه مدارك مورد درخواست را به صورت کامل ویکجا ارائه نمایند در غیر این صورت و یا نقص
مدارك هیچ مدارك وپرونده ای تحویل و تشکیل نخواهد شد و عواقب ناشی از آن به عهده داوطلب خواهد بود .
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ردیف

تاریخ مراجعه

روز

ساعت

رشته شغلی-کد شغل محل

1

79/11/15

چهارشنبه

7-14

پرستار ( )12256شهرستان بانه

2

79/11/16

پنجشنبه

7-14

3

79/11/26

یکشنبه

7-14

پرستار( )12257ردیف  92الی193

4

79/11/29

دوشنبه

7-14

پرستار( )12257ردیف  194الی293

5

79/11/21

سه شنبه

7-14

6

79/11/27

چهارشنبه

7-14

محل تحویل مدارك
واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
بانه

آزمایشگاه ( )12291،12297شهرستان بانه ،پرتوشناسی
( )12311 ،12295شهرستان بانه ،اتاق عمل ()12296شهرستان

بانه ،پذیرش و مدارك پزشکی ( )12211،12271شهرستان واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
بانه ،کارشناس اموراجرایی( )12212شهرستان بانه ،تجهیزات بانه
پزشکی ( )12312شهرستان بانه ،ماما ()12313شهرستان بانه،
هوشبری( )12317شهرستان بانه ،تغذیه()12313

بیمارستان بعثت (درب جنوبی) ،به طرف پارکینگ
اصلی ،پشت درمانگاه تخصصی ،کتابخانه
بیمارستان بعثت (درب جنوبی) ،به طرف پارکینگ
اصلی ،پشت درمانگاه تخصصی ،کتابخانه

پرستار()12257ردیف 294الی ،335پرستار( ،12251بیمارستان بعثت (درب جنوبی) ،به طرف پارکینگ
)12263 ،12262، 12261، 122261

اصلی ،پشت درمانگاه تخصصی ،کتابخانه

پزشک( ،)12261 ،12269 ،12266داروساز( ،)12267اتاق
عمل( ،)12299 ،12291آزمایشگاه (،12293 ،12292
 ،)12211کارشناس ارتباطات( ،)12291کارشناس اقتصاد
سالمت(،)12211کارشناس امور اجرایی (،12213،12214
 ،)12216 ،12215کارشناس بینایی سنجی( ،)12219پذیرش و
مدارك پزشکی ( ،)12271 ،12274 ،12273 ،12271کارشناس
مبارزه با بیماری ها()12311
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بیمارستان بعثت (درب جنوبی) ،به طرف پارکینگ
اصلی ،پشت درمانگاه تخصصی ،کتابخانه

ردیف

تاریخ مراجعه

روز

ساعت

9

79/11/31

پنجشنبه

7-14

محل تحویل مدارك

رشته شغلی-کد شغل محل

کارشناس تغذیه ( ،)12314کارشناس شبکه ( ،)12315کارشناس فوریت های پزشکی بیمارستان بعثت (درب جنوبی) ،به طرف
( ،)12311 ،12319 ،12316کارشناس هوشبری( ،)12311کارگزین( ،)12311کتابدار پارکینگ اصلی ،پشت درمانگاه تخصصی
( ،)12312مأمور حراست ( ،)12315 ،12314کارشناس امورآموزشی ()12255

،کتابخانه

الزم به ذکر است که تاریخ های تعیین شده فقط مختص آن رشته می باشد .و تکمیل مدارك پذیرفته شدگان در
سایر رشته ها امکان پذیر نخواهد بود .
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