طالعیه شماره یک
قابل توجه معرفی شدگان اولیه آزمون استخدام بهمن ماه  99دانشکده علوم پزشكي اسفراین
با سالم و احترام و ضمن تبریک سال نو بدینوسیله به اطالع داوطلبان آزمون استخدام پیمانی مورخ  99/11/24که دارای کارنامه
واجد شرایط و معرفی جهت بررسی مدارک می باشند می رساند:
ذینفعان شخصا ً نسبت به بارگذاری تصاویر کلیه مدارک خواسته شده ذیل با مراجعه به آدرس ایمیل:
kargozini@esfrums.ac.irاز تاریخ  99/12/29لغایت  1400/01/14اقدام نمایند .الزم به ذکر است این زمان به هیچ
عنوان قابل تمدید نمی باشد.
*تذکرات بسیار مهم*
اخذ مدارک ،معرفی افراد براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور دلیلی بر قبولی افراد نمی باشد و صرفا ً براساس خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام  ،به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب
و ثبت اطالعات ،نتیجه نهایی متعاقبا ً توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.
باستناد بند  5تذکرات و توصیه های کلی آگهی آزمون مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهیو یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضا نامه ثبت
نام به سازمان سنجش اعالم می نماید با مستنداتی که در اعالم نتایج اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد
بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی ،پایان خدمت یا معافیت دائم  ،سن ایثارگری ،امتیاز ویژه کرونا ،
معلولیت و سابقه اشتغال غیر رسمی در دستگاه های اجرایی (برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطالعات خود اظهاری داوطلب در
تقاضا نامه ثبت نامی  ،مغایر با شرایط مندرج در آگهی مربوطه باشد ،هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در
هر مرحله از آزمون استخدامی (اعالم نتیجه اولیه ،مصاحبه استخدامی ،گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم
استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی دارای مصاحبه (فوریت های پزشکی ، ،کارشناس تحلیلگر سیستم)،متعاقبا ً از طریق همین سایت اعالم خواهد گردید .بدین منظور الزم است کلیه داوطلبان به صورت روزانه جهت آگاهی از آخرین
اطالعات آزمون به سایت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.
 باستناد بند  9تذکرات و توصیه های کلی آگهی آزمون ،عدم مراجعه و بارگزاری مدارک خواسته شده توسط داوطلب در آدرساینترنتی صدراالشاره در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به
جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

مدرک موردنیاز :
تصویر رنگی تمامی صفحات شناسنامه
تصویر رنگی کارت ملی
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
نکته :داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس مشروط به داشتن مدرک
تحصیلی لیسانس ذکر شده است الزم است عالوه بر مدرک مقطع فوق لیسانس ،مدرک مقطع لیسانس خود را حسب مورد برابر مفاد
آگهی نیز اسکن نمایند)
تصویر رنگی وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح  ،معافیت  ،گواهی اشتغال به طرح ویا گواهی
انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )
تصویر رنگی کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی طبق مفاد آگهی (ایثارگری  ،معلولیت و ) ...
عکس رنگی داوطلب(بصورت واضح وشفاف)
تصویر رنگی کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش آموزش کشور
تصویر رنگی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
تصویر رنگی گواهینامه ب( )2یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
داوطلبان دارای گواهینامه (ب) 1چنانچه فاقد گواهینامه (گواهینامه رانندگی ب  2صرفا برای رشته کاردان وکارشناس فوریت های پزشکی
مذکور باشند ،در صورت قبولی در آزمون ،بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب )2یا پایه دوم را تا پایان یک سال از
).زمان مصاحبه ارائه نمایند
•

مدارک مورد نیاز جهت داوطلبانی که امتیاز مربوط به کرونا را در فرم خود اظهاری درج نموده اند و دارای کارنامه معرفی جهت
بررسی مدارک می باشند:
-1فرم مربوطه توسط مسئولین واحد محل خدمت و همچنین معاونت مربوطه و یا حوزه تخصصی تکمیل و ارسال می گردد .لذا
داوطلب می بایست صرفا جهت انجام فرآیند مربوطه به واحد محل خدمت از تاریخ 07/01/1400مراجعه نماید .بدیهست
فرمهای تکمیل شده توسط واحد ها و معاونت مربوطه به کمیته ارسال می گردد.

-2داوطلبان شاغل در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت که در یکی از شغل محل های این دانشگاه با امتیاز کرونا پذیرفته
شده اند می بایست فرم تکمیل شده ی مربوطه را صرفا ً از سوی موسسه محل اشتغال و از طریق اتوماسیون اداری آن موسسه
طی نامه اداری ارسال نمایند.
•

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سنی داوطلبانی که سن آنها باالتر از حداکثر سن مندرج در آگهی می باشد:
-1تصویر رنگی گواهی اشتغال ممهور به مهر و امضاء محل خدمت و سوابق پرداخت حق بیمه(ممهور به مهر سازمان تامین
اجتماعی) به جهت افزودن به شرط سقف سنی.
-2تصویر رنگی اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خالصه سوابق( )502

•

مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت داوطلبانی که از امتیاز بومی  10سال سکونت استفاده نموده اند:
-1تصویر رنگی فرم استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست مندرج در صفحه  496آگهی)
ضمنا فرم های مورد نیاز
 -1چک لیست تحویل مدار
 -2استشهاد محلی
 -3فرم تائید سوابق کرونا
 -4فرم تعهدنامه داوطلب
 -5شیوه نامه امتیاز بندی کرونا

نحوی تکمیل فرم امتیاز بندی کرونا
داوطلبین محترم متقاضی استفاده از امتیاز کرونا می باشند با در دست داشتن فرم و مراجعه به بیمارستان و مرکز بهداشت نسبت به تکمیل
فرم و بارگذاری اقدام نمائیند.
نحوی بارگذاری مدارک

تمامی مدارک اسکن شده در فرمت  jpgبا حجم کم در یک پوشه به نام داوطلب و به صورت  rarقرار داده و به آدرس ذکر شده
ایمیل نمایید.

