
بسمه تعالي 
 

:  مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان

مقرر با مراجعه حضوري در مهلت  موظف هستند پذيرفته شده درآزمون استخدامي آبان ماه داوطلبان 

بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان ستاد مركزي  :به دانشگاه علوم پزشكي تهران به آدرس 

. را ارائه نمايند ذيلمدارك ،   دانشگاه علوم پزشكي تهران ، طبقه همكف

 

 اصل به همراه تصويرآخرين مدرك تحصيلي 

دارا بودن مدرك الزم درمقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده در  :تبصره 

 دفترچه راهنما
 
 پشت وروبه همراه تصوير كارت ملي اصل  

  به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامهشناسنامه عكسداراصل  

 درصورت تاهل ، اصل شناسنامه وكارت ملي همسر وفرزندان به همراه تصوير آنها  :تبصره 

   قطعه عكس پرسنلي* با رعايت شئونات اسالمي 

  ويژه برادران( آنبه همراه تصوير معافيت دائماصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا( 

  راي رشته هاي بپايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن گواهي اصل

 آنبه همراه تصوير اجباري

  گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه طرح خود را به

 .تمديد نموده اند //مورخ  /استناد بخشنامه شماره 

  قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در گواهي مبني برموافقت با انصراف از طرح براي مشمولين

 رشته هاي اختياري

 ندهاي ده حسب مورد براساس هريك از موارد مشخص شده در ب(مدارك دال بر بومي بودن  اصل

 )سهميه هاي قانوني امتيازات و( گانه ذكر شده در بند يك

  ويژه داوطلبان ايثارگر(آن به همراه تصوير  اصل مدارك دال بر ايثارگري( 

  ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي(معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط( 

  آنبه همراه تصويراصل سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت 



 براي (و يا احكام قراردادي ويژه شاغلين قراردادي نامه گواهي اشتغال از دستگاه محل خدمت

 )محاسبه امتياز شاغلين قراردادي

 
مالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت وظيفه   :تذكر

  .و محاسبه سن آنها اولين روز ثبت نام مي باشد )//(داوطلبان زمان برگزاري آزمون 

مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از مراجع   :تذكر 

 .ذيربط استعالم خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود

و تخصصي  با توجه به اينكه مدارك متقاضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي  :تذكر 

بويژه مدارك (توسط دستگاه استخدام كننده بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان

مغاير با شرايط مندرج در اين )ايثارگري،بومي ، گواهي اشتغال به كار بدون شماره شناسه و معلولين عادي 

حقي و امتيازي براي متقاضيان آگهي و همچنين اطالعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نامي باشد، هيچگونه 

ايجاد نخواهد كرد، ودر هرمرحله از آزمون، اعالم نتايج اوليه، حتي در صورت پذيرش نهايي داوطلب از 

. ساير فرايند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت

 

.*** جداً خودداري نمائيدمراجعه پيش از موعد مقرر جهت تحويل مدارك از  لطفا***

 

 
 


