
بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

پیرو بررسی اعالم اسامی پزشکان متخصص واجد شرایط  جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ  ۹۸/۰۸/۳۰ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور 
ضروری است ذینفعان در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۱  با در دست داشتن کلیه مدارک به نشانی : قم – خیابان ساحلی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی قم – طبقه سوم-اداره  کارگزینی- واحد استخدام مراجعه نمایند.

خواهشمند است:

تصویر تمامی مدارک در برگه ( A ۴) تهیه گردد. -۱
کلیه مدارک مورد نظر کامل باشد .کارگزینی از پذیرفتن مدارک ناقص( به جهت جلوگیری از احقاق حقوق شما داوطلبین عزیز) معذور است. -۲

  مدارک مورد نیاز:

۱-۲ قطعه عکس پشت نویسی شده 
۲-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب .

۳-اصل و تصویر کارت ملی داوطلب . 
۴-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان) 

۵-اصل و تصویر مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر) ( داوطلبان دارای سهمیه ۲۵درصد با معرفی نامه از سازمان بنیاد شهید و 
امورایثارگران استان).( اصل و تصویر شناسنامه فرد ایثارگر).

۶-اصل و تصویرآخرین  مدرک تحصیلی  
۷-مدارک دال بر معلولیت (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی استان )

۸- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
۹-اصل و تصویر گواهی پایان طرح (در صورت گذراندن طرح ) و یا معافیت از طرح. 

۱۰-گواهی اشتغال به گذراندن تعهدات ضریب کا از محل خدمت در صورت گذراندن تعهدات ضریب کا (به تاریخ فروردین ماه ۹۹).
۱۱-اصل و تصویر گواهی پایان تعهدات ضریب کا .

تبصره : پزشکان متخخصی که در مراکز آموزشی درمانی فعالیت می کنندگواهی مربوطه را از مرکز محل خدمت و پزشکانی که در مراکز غیر آموزشی درمانی 
فعالیت می کنند گواهی مربوطه را بایستی از معاونت مربوطه دریافت کنند ( معاونت درمان، آموزشی،دانشجویی و ...) (ویژه داوطلبین دانشگاه علوم پزشکی قم) 

۱۲- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ۵ درصد : 
-)ارائه گواهی از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران(فرزند جانباز ریز ۲۵ درصد)

-)ارائه گواهی از معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در خصوص رزمندگان متبوع خود.
-)ارائه گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از 

مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل.
-) ارائه گواهی از معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران. 

**تذکر بسیار مهم:
لیست اعالم شده از سوی سازمان سنجش صرفا جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش ، 
مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون 
محرز نگردد ، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان دارای شرایط، پذیرش انجام خواهد گردید. بدیهی است در صورت تغییر اولویت 
داوطلبان دعوت شده ،دعوت از سایر داوطلبان از طریق همین سایت و یا تماس تلفنی انجام خواهد شد.الزم به ذکر است لیست نهایی جهت انجام مراحل 

گزینش و یا مصاحبه  در رشته های شغلی مربوطه متعاقبا از طریق همین سایت اعالم خواهد شد.
                                                                                                                                                                                                  با تشکر

                                      مدیریت منابع انسانی


