
 بسمه تعالی

 )1/10/1396( 1396پیمانی دي ماه  جهت تشکیل پرونده آزمون استخدام مدارك مورد نیاز

به  1397فروردین  22و  15،18،19،20،21کلیه داوطلبان معرفی شده می بایست مدارك ذیل در تاریخ هاي 
 .دانشگاه علوم پزشکی اراك تحویل نمایند

 .از طریق این سایت اعالم خواهد گردیدو کلیه اطالعیه ها ضمنا محل تحویل مدارك 

 با زمینه سفید و پشت نویسی شده 3*4یک قطعه عکس  .1

اصل و تصویر مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی منتشره در  .2
 )یک سري( http://www.sanjesh.org سنجش به آدرس اینترنتی سایت سازمان 

 )یک سري(اصل و تصویر کارت ملی داوطلب پشت و رو  .3

 )یک سري(تمام صفحات شناسنامه داوطلب  اصل و تصویر .4

 )یک سري درصورت تاهل(تمام صفحات شناسنامه همسر اصل و تصویر .5

 )ویژه آقایان( يیک سر )پشت و رو(ارت پایان خدمت سربازي یا معافیت از خدمتک اصل و تصویر .6

 -ویژه خانواده معظم شهدا(یا گواهی معتبر دال بر ایثارگري از بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثار کارت  اصل و تصویر .7
 ))به تاریخ روز( آزادگان -جانبازان

ت توسعه و منابع ه پاسداران انقالب اسالمی و معاونسازمان بسیج مستضعفین، سپاگواهی معتبر با تایید معاونت نیروي انسانی  .8
از سهمیه ایثارگري رزمنده یا فرزند رزمنده با قید مدت حضور داوطلبانه در وزارت جهاد کشاورزي جهت استفاده 

 بانضمام اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد ایثارگر )به تاریخ روز( جبهه جنگ

فرزند و همسر جانباز، فرزند رزمنده ، فرزند و همسر آزاده (معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سایر ایثارگرانگواهی  .9
 ...)و 

 )به تاریخ روز( استخدامی% 3ئه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی با قید استفاده از سهمیه اار .10

 مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان اصل و تصویر گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح  .11

جهت مشمولین طرح اجباري و شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه با قید تاریخ شروع و پایان طرح  تمدیدطرح یا اشتغال به گواهی  .12
 )به تاریخ روز(طرح اجباري و همچنین در صورت تمدید با قید تاریخ شروع و پایان تمدید طرح از واحد محل خدمت

مدید اشتغال به طرح اجباري از سایر دستگاه ها با قید تاریخ شروع و پایان طرح اجباري و تاریخ شروع و پایان تمدید گواهی ت .13
 طرح

واحدهاي زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان تابعه دانشگاه یا سایر  هايواحددر (تیاري خمشمولین طرح اگواهی اشتغال به طرح  .14
 و پایان طرح با قید تاریخ شروع) و آموزش پزشکی



و درصورتیکه در  )کا(در صورت اتمام گواهی پایان تعهدات ضریب ) ویژه متخصصین( kجهت مشمولین گذراندن تعهدات ضریب  .15
مشغول به ) صرفا همان منطقه مورد تعهد( این دانشگاه ) سه و نیم پنجم( 5/3.5و ) سه پنجم( 5/3ي ضریب امناطق محروم دار

آنان حداکثر سه ماه باقی مانده باشد، اخذ گواهی از که از میزان تعهدات   kین تعهدات ضریب خدمت میباشند و دیگر مشمول
 .کارگزینی محل خدمت با قید تاریخ شروع و پایان بانضمام آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی واحد الزامی می باشد

یا سایر موسسات تابعه وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی  داوطلبان قراردادي شاغل در دانشگاه وقراردادي سنوات ارائه  .16
داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت  شرکتیو سنوات  )اعم از قرارداد کارمعین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگري(

داشت درمان و آموزش غیرمستقیم و از طریق شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد با دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت به
بعالوه سوابق بیمه با مهر و امضا سازمان تامین اجتماعی به انضمام گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت و خالصه پزشکی 

نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت مندرج در قرارداد، : موارد مندرج در گواهی(سوابق پرسنلی و اولین و آخرین حکم قراردادي 
 ) پایان قرارداد به تاریخ روزتاریخ شروع و 

 یک عدد پوشه سبز رنگ .17

 تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی 6کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل براي مشمولین تبصره بند  .18

ر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیر دانشجویان چه در مقاطع تحصیلی اعالم شده و چه در مقاطع تحصیلی باالت: 6بند(
 .مرتبط با مدرك تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی مجاز به شرکت در آزمون نبوده اند

دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارك به دانشگاه مورد  :تبصره
 ).استخدام تحویل دهند از ممنوعیت این بند معاف می باشند تقاضا براي

 )جهت رشته شغلی فوریتهاي پزشکی(یا پایه دوم ) 2(گواهینامه ب اصل و تصویر  .19

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .20

 :از براي استفاده از سهمیه بومی یمدارك مورد ن
 :بومی شهرستان

 ..یکی باشد یمورد انتخاب محلشغل رشته  شهرستانسر وي با محل تولد داوطلب یا هم شهرستان .1

محل  شهرستانکه ) اعم از شاغل و یا بازنشسته(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح  .2
 ..یکی باشد یمورد انتخاب محلشغل رشته  شهرستانخدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با 

را به صورت متوالی یا ) ی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهیابتدای(ر سال سنوات تحصیلیداوطلب داراي حداقل چها .3
 .یکی باشد مورد انتخابی  شغل محلرشته  شهرستانمتناوب در 

 مورد انتخابی محلشغل رشته  شهرستاندر  داقل چهار سال سابقه پرداخت بیمهداوطلب، پدر، مادر و یا همسر داوطلب ح .4
 . ندرا داشته باش



 
 :بومی استان

 .یکی باشد مورد انتخابی محلشغل رشته  استانمحل تولد داوطلب یا همسر وي با  استان .5

محل خدمت  استانکه ) اعم از شاغل و یا بازنشسته(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح  .6
 .یکی باشدخابی مورد انت محلشغل رشته  استانفعلی یا بازنشستگی آنان با 

را به صورت متوالی یا ) ابتداییی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی(داوطلب داراي حداقل چهار سال سنوات تحصیلی  .7
 .یکی باشد مورد انتخابی محلشغل رشته  استانمتناوب در 

را  مورد انتخابی محلشغل  رشته استاندر  داقل چهار سال سابقه پرداخت بیمهداوطلب، پدر، مادر و یا همسر داوطلب ح .8
 . داشته باشند

 :تذکرات مهم درخصوص اولویت بومی

اعالم شده براي والدین و همسر خود استفاده نمایند که زمان  شهرستان و استان داوطلبان درصورتی می توانند از شرایط بومی -
 . باشد داوطلبان تحقق موضوع مربوط به پس از تولد و پس از ازدواج

حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهاي مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب  پرداخت. -
 .است

در خصوص شرایط بومی استان و بومی شهرستان احتساب سنوات پرداخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد  -
... پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی، بیمه دوران سربازي و ( .دترتیب اثر داده خواهد ش صورت گرفته است

 ) مورد قبول نمی باشند

نه محل انتقال (در خصوص بومی استان و بومی شهرستان محلی که فرد در آن بازنشسته شده است مالك عمل می باشد  -
 )مستمري بازنشستگی

 . ومی بودن تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام استمبناي استان و شهرستان براي تعیین ب. -

 :تذکر بسیار مهم

و ) برابر ظرفیت است 3به غیر از رشته هاي داراي مصاحبه که (لیست اعالم شده به میزان یک و نیم برابر سهمیه هاي مربوطه 
 يآگهی منتشر شده از سوبا بق اطم. صرفا جهت بررسی اولیه مدارك افراد و به صورت موقت و به ترتیب حروف الفبا می باشد

سازمان سنجش مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده در آگهی به عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه 
کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش  ر آزمون محرز نگردد، اولویت افراددصحت اطالعات اعالم شده توسط آنها 



بدیهی است در صورت تغییر اولویت داوطلبان دعوت شده دعوت از سایر داوطلبان از طریق همین سایت و یا . ردیدانجام خواهد گ
الزم به ذکر است لیست نهایی جهت انجام مراحل گزینش و یا مصاحبه در رشته هاي . با تماس تلفنی انجام خواهد پذیرفت

 .  گردید شغلی مربوطه متعاقبا از طریق همین سایت اعالم خواهد


