
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 03/30/8030آزمون استخدامی  داوطلبانمدارک  اطالعیه بررسی

از سوی سازمان سنجش آموزش  03/30/8030پیرو اعالم  اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ    

به سازمان مرکزی دانشگاه به نشانی: زیر با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده  وکشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی 

مراجعه  طبقه همکف دفتر اداره امور اداری دانشگاه – علوم پزشکی جهرم مجموعه پردیس دانشگاه–بلوار شهید استاد مطهری  –جهرم 

 نمایند:

 اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه -8

 کارت ملیاصل و تصویر   -2

 اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -0

، کارشناس پرتو شناسی  سالمت ) پرستاری ، کارشناس اتاق عمل ، کارشناس امور اجرائیرشته های شغلی کارشناس ارشد  : داوطلبانتذکر

یش پرک تحصیلی فوق لیسانس که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مد کارشناس هوشبری و مامایی ( ( ، کارشناس تغذیه ، )رادیولوژی

الزم است عالوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع  ، مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط ذکر شده استبینی شده است، 

 رابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایندقبلی خود را حسب مورد ب

یا گواهی  پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح و) طرحاصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول  -4

 انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی(

 )ایثارگری ، معلولیت و ... ( اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی -5

 دو قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 زمان سنجشپرینت کارنامه چاپ شده از سایت سا -7

 )ویژه آقایان(اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  -0

 ( یا پایه دوم )جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی(2اصل و تصویر گواهینامه ب) -3

 : تذکرات  بسیار مهم

لذا پس از بررسی و  ، لیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده)صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام( جهت بررسی اولیست اعالم شده   -8

 تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات، نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اعالم خواهد شد. 

می باشد و طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعالم نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعالمی -2

مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده 

، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی  توسط آنها در آزمون محرز نگردد

 .بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد جهت

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 03/30/30جدول زمان بندی بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 

 زمان مراجعه بر اساس 
 ردیف

 روز تاریخ رشته شغلی

ایثارگرانپرستار ) زن ، مرد ( / سهمیه    82/01/82  0 شنبه 

)سهمیه آزاد( پرستارآقا  88/01/82  8 یک شنبه 

)سهمیه آزاد( پرستار خانم  01/01/82  0 دوشنبه 

)کلیه سهمیه ها(کارشناس اتاق عمل ، هوشبری و رادیولوژی  10/00/82  4 سه شنبه 

پزشک ، کارشناس امور اجرائی سالمت ، بهداشت خانواده ، تغذیه ، ماما ، 

)کلیه سهمیه ها(فناوری اطالعات سالمت و فوریتهای پزشکی  
18/00/82  5 چهارشنبه 

ردیده که مدارک آنها بررسی وتائید گ رشته شغلی فوریتهای پزشکیواجدین شرایط نهائی  مصاحبهزمان ، مکان و موارد مرتبط با  الزم به ذکر است*

  .متعاقباً  از طریق همین سایت اعالم خواهد گردید ، است

 اندازه گیری خواهد شد.قد و وزن ابتدا واجدین شرایط رشته فوریتهای پزشکی  در روز  بررسی مدارک*

از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه ارائه مدارک و مستندات الزم اقدام ننمایند داوطلبانی که در زمان مشخص شده فوق الذکر نسبت به *

 اعتراضی نخواهند داشت.


