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 بسمه تعالی

 (1اطالعیه شماره )

 .بخوانند دقت با را اطالعيه مطالب شودمي توصيه داوطلبان به

 کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 24/7/1399 مورخ قراردادي استخدامی آزمون داوطلبان توجه قابل

 مـورخ قراردادي اسـتخدامی آزمـون مـدارک بررسـی جهـت داوطلبان اسامی اعالم و اولیه نتایج اعالم به توجه با

براي مرحله  دریافتی کارنامه در که رساند، داوطلبانیمی اطالع به ،مرکز سنجش آموزش پزشکی سـوي از 24/7/9139

را مطابق با مشخصات  "نیاز مورد مدارک فهرست"خواسته شده در جدول  مدارکالزم است اند معرفی شده بررسی مدارک

 داوطلبان مدارک بررسی" با مراجعه به سامانه مدارک بررسی اسکن نموده و سپس جهت JPGو فرمت  تعیین شده

نسبت  amoozesh.muk.ac.ir:83به آدرس  "کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه استخدام

شنبه مورخه یکلغایت روز  10/10/1399شنبه مورخه چهاربه بارگذاري کلیۀ مدارک و مستندات خواسته شده از روز 

 هیچگونه ه هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود وبارگذاري مدارک ب هلتاقدام نمایند. الزم به ذکر است م 14/10/1399

 شد.   نخواهد پذیرفته متعاقباً جدیدي مدرک

 

 تذکرات بسيار مهم

 توسط نهایی و نتیجهصرفاً جهت بررسی مدارک بر اساس اطالعات خوداظهاري داوطلب در زمان ثبت نام بوده  کارنامه فعلی -1

 .شـد خواهـد اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی

بر اساس اظهارات داوطلب  صرفاً )رشته هاي داراي مصاحبه تخصصی(  ظرفیت سه برابر/و نیم کی زانیاعالم شده به م ستیل  -2

شده توسط  هیمستندات ارا دییو تا یمدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررس هیاول یجهت بررس ثبت نام زمان در

شده از  منتشر ی. الزم به ذکر است طبق مفاد آگهدتوسط سازمان سنجش اعالم خواهد ش یینها جهیداوطلب و ثبت اطالعات، نت

 آزمون آگهی مفاد مطابق آن سقم و صحت و یمدارک اعالم یمنوط به بررس یینها جهی، اعالم نتنجش آموزش پزشکیمرکز س يسو

داوطلب بوده و چنانچه صحت  عهده شخص بر یمقررات اعالم شده در آگه ضوابط و تیرعا از عدم یناش تیباشد و مسئولیم

تیاولو بیبه ترت انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق کنیکان لم افراد  تیاولو گردد،ها در آزمون محرز ناطالعات اعالم شده توسط آن

 یینها ستیالزم به ذکر است ل .جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه دعوت بعمل خواهد آمد یمندرج در آگه یمقرر قانون يها

 .دیخواهد گرد ماعال تیسا نیهم قیاز طر اًمتعاقب داراي مصاحبه تخصصی یشغل يهامصاحبه در رشتهدعوت به جلسه جهت 

 تعیین زمان در ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -3

 اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی به نام ثبت تقاضانامه تکمیل زمان در داوطلب که اطالعاتی بین مغایرت هرگونه یا و شده

 مدارک که صورتی در و هبود داوطلب عهده بر شد خواهد ارائه مدارک بررسی و اولیه نتیجه اعالم در که مستنداتی با نمایدمی

 هايدستگاه در غیررسمی اشتغال سابقه و معلولیت ایثارگري، سن، دائم، معافیت یا خدمت پایان تحصیلی، مدارک جمله از داوطلبان

 در مندرج شرایط با مغایر نامی، ثبت تقاضانامه در داوطلب اظهاري خود اطالعات همچنین و( سن حداکثر محاسبه براي) اجرایی

 و کرد نخواهد ایجاد متقاضی براي امتیازي و حقی گونههیچ باشد، مرکز سنجش آموزش پزشکی ياز سومفاد آگهی منتشر شده 

 یا و نهایی پذیرش صورت در حتی و گزینش استخدامی، مصاحبه اولیه، نتایج اعالم) دانشگاه استخدامی آزمون از مرحله هر در

  .ندارد اعتراضی گونههیچ حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب فرآیند ادامه از داوطلب( قرارداد صدور
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و بارگذاری  "علوم پزشکي کردستان  دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسي" سامانه به بدیهي است عدم مراجعه -4

تلقي و طبق منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامي مدارک و مستندات خواسته شده در زمان تعيين شده به 

 .گونه اعتراضي نخواهد داشتو داوطلب حق هيچمقررات از سایر افراد به جایگزیني ایشان دعوت بعمل خواهد آمد 

 

 استخدام داوطلبان مدارک بررسیهوشمند  سامانه"داوطلبان جهت اطالع از وضعیت و مراحل بررسی مدارک خود بعد از ورود به  -5

 بوسیله کد رهگیري اقدام نمایند.   " نام ثبت پیگیري "از طریق منوي   "کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

سایت عات آزمون به الجهت آگاهی از آخرین اطاي و دورهبایست به صورت روزانه داوطلبین محترم میباشد به ذکر می الزم -6

 .مراجعه نمایند دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 یا و نموده کتمان را حقایق داوطلبی که گردد مشخص حتی بعد از صدور قرارداد چنانچه و فرآیند استخدام از هرمرحله در -7

 .شد خواهد رفتار وي با قوانین و مقررات طبق و شده تلقی «یکن لمکان» وي قبولی باشد،نمی شرایط واجد و ارائه غلطی اطالعات
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 علوم پزشکی کردستان دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسی هوشمند راهنمای سامانه
 

  استخدام داوطلبان مدارک بررسي هوشمند ارسال مدارک جهت سامانهمراحل 

خواسته شده در جدول ذیل را مطابق با مشخصات تعیین  اند مدارکمعرفی شده بررسی مدارکبراي مرحله  در کارنامه که کلیۀ داوطلبانی -1

ها ت کلیه سامانهلیس هاي دانشگاه کلیک نموده تابا مراجعه به صفحه اصلی سایت دانشگاه روي لینک سامانهاسکن نموده  JPGشده و فرمت 

هاي هتخاب تا پنجررا ان دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسی هوشمند سامانههاي مدیریت منابع انسانی نمایان گردد. سپس در سامانه

 به شکل زیر ظاهر گردد. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد صفحه اصلی شده و نسبت به بارگذاري کلیۀ مدارک به صورت مستقیم  :83amoozesh.muk.ac.irبا مراجعه به آدرس داوطلبان و یا 

 و مستندات خواسته شده اقدام نمایند.

 

http://amoozesh.muk.ac.ir:83/
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ا وارد کارتابل در ت نموده کلیک "ودور"روي گزینه پس از وارد کردن و داوطلبان بوده  کلمه عبور شماره ملی و در این صفحه نام کاربري

 ند. شو سامانه

 .تماس حاصل فرمایید هاي درج شده در این اطالعیهشماره که نتوانستید به کارتابل خود وارد شوید با صورتی محترم در داوطلبانوجه: ت

 

، ارزیابیمدارک ثبت بخش "در ادامه آیکون . کلیک نمایید "سامانه بررسی مدارک و اعالم نتایج"در کارتابل در صفحه نخست مانند شکل زیر روي آیکون 

 .انتخاب گردد "ضمایم ثبت نام متقاضی
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 دارک را تا مرحله آخر. بارگذاري مبارگذاري نماییدو دقت اسکن نموده ا ب و را کاملشده طبق اطالعات خوداظهاري مدارک درخواست  -2

 ادامه داده و کد رهگیري را دریافت نمایید.

اسکن  یط و توضیحات اقدام به تهیه فایلباشد و داوطلبان الزم است از اصل مدارک مطابق با شرامدارک قابل قبول نمیکپی  اسکنارسال  -3

ه ذکر است به مدارک ناقص یا غیر بالزم هاي زائد باشد. ، واضح، مشخص و فاقد هر گونه حاشیهعمودينمایند. تصویر مدارک ارسالی باید 

 واضح و کیفیت پایین ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .نزد خود نگه داریدهاي بعدي جهت پیگیريکد رهگیري را  -4

 ندارد. وجود شده بارگذاري مستندات و مدارک ویرایش امکان رهگیري کد دریافت از بعد است ذکر به الزم -5

با دقت  ( در خصوص شرایط عمومي مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدامي7تا  1مشمول تذکرات مهم )بندهای  کهمتن تعهدنامه را  -6

 باالتر تحصیلی مقطع داراي استخدام بدو در کهصورتی درمطالعه نموده و از مجاز بودن جهت شرکت در آزمون اطمینان حاصل نمایید و 

 عدم بر مبنی محضري تعهدنامه ارائه به ملزم ،باشید آگهی در مندرج تحصیلی مدرک و مشاغل بنديطبقه طرح احراز شرایط با غیرمرتبط

 .بود دیخواه قرارداد صدور از پس مربوطه تحصیلی مدرک اعمال درخواست

 حسب سال 15یا  5 تا حداکثر سنی داوطلبان سقف شرایط افزایش منظور به مدارک و مستندات مربوط به سوابق قراردادي و شرکتی -7

رک اجهت دارندگان  مد تمام سال 45حداکثر )باشد. می مرکز سنجش آموزش پزشکی سوي از شده منتشر آگهی موارد مندرج در مفاد

 (13/05/1359از  بعد شدگانمتولد) تمام سال 40حداکثر مدارک و براي سایر  (13/05/1354از  بعد شدگانمتولد) دکتري و باالتر تحصیلی

 هر فرد کارتابله و در طبق اطالعات خوداظهاري هنگام ثبت نام به صورت هوشمند عمل کرد استخدام داوطلبان مدارک بررسی سامانه -8

جنسیت، شغل محل،  ايهد. سامانه با توجه به متغییرهداجازه بارگذاري مدارک مورد نیاز را طبق شرایط همان فرد در اختیار وي قرار می

 هاي تحصیلیرشته اختیاري بودن پیراپزشکان، اجباري یا و پزشکان خدمت هاي تحصیلی طبق قانونرشتهمشمول یا عدم مشمول بودن 

بارگذاري  مدارک هوشمندسازي شده است. لذا قبل از بررسی براي معرفی شده يپیراپزشکان و سهمیه و پزشکان خدمت قانون مشمول

 م فرمائید.مدارک نسبت به مشاهده مدارک مورد نیاز در سامانه اقدا

 مراجعه   selection.muk.ac.ir آدرسبه  قسمت ثبت نام جهت تکمیل مدارک گزینش به سامانه تشکیل پرونده گزینشی داوطلبان -9

تشکیل پرونده، مدارک زیر را اسکن نمائید و از قبل از شروع  .قدام نمائیدا فرمائید. و با وارد نمودن کد ثبت نام ارسال شده از طریق پیامک

 گرفتن عکس از مدارک خودداري نمائید.

 تمام صفحات شناسنامه -

 هوشمند ملی کارت رهگیري کدهمراه با رسید  قبلییا کارت ملی  هوشمند ملیکارت  -

 3*4عکس جدید  -

 یا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل مدارک تحصیلی و -

 )آقایان( پایان خدمت جدیدکارت  -

  ي)خانواده ایثارگران(گواهی ایثارگر -

 مدارک انتخاب اصلح )در صورت موجود بودن(

 یا کپی کارت بسیجگواهی فعالیت در بسیج  -

 از مراکز معتبر ( ICDL) یانههاي هفتگانه راگواهی نامه مهارت -

 خالصه مقاالت چاپ شده در سایت و مجالت معتبر -

http://selection.muk.ac.ir/
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جهت آگاهی از آخرین اي و دورهبه صورت روزانه بارگذاري را به روزهاي آخر مهلت تعیین شده موکول ننموده و  باشدبه ذکر می الزم -10

 .مراجعه نمایند سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستانعات آزمون به الاط

  087 – 33287304 - 33281176 – 33235848هاي تماس ضروري جهت تماس داوطلبان:  شماره

 328 – 308 – 307 – 306 :داخلی هايشماره
 مگابایت( 1حداکثر اندازه فایل ) فهرست مدارک مورد نياز ردیف

 اسکن کارنامه دریافت شده از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 1

 با زمینه ي روشن که در سال جاري گرفته شده باشد 3*4اسکن عکس  2

 اسکن پشت و روي کارت ملی 3

 اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه 4

 اسکن صفحه سوم و چهارم شناسنامه 5

 27/5/1399و یا کارت معافیت دائم تاریخ صدور تا  27/5/1399اسکن پشت و روي کارت پایان خدمت نظام وظیفه تاریخ اتمام تا  6

7 
باشد( و  27/5/1399اسکن مدرک تحصیلی مورد نیاز مندرج در فراخوان آگهی و یا گواهینامه موقت تحصیلی )تاریخ فراغت از تحصیل می بایست حداکثر تا تاریخ 

 27/05/1399یا گواهی اشتغال به تمدید طرح تا تاریخ 

8 
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد . . . . . . . . مشروط به دارا بودن "داراي توضیحات اسکن مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت تحصیلی کارشناسی )در شغل هاي 

 مدرک کارشناسی . . . . . . . ( مندرج در مفاد آگهی منتشر شده از سوي مرکز سنجش آموزش پزشکی

9 
یا گواهی معافیت از طرح)اجباري( یا گواهی شروع  27/05/1399اسکن گواهی پایان طرح رشته هاي اجباري مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تا تاریخ 

 27/05/1399خدمت تمدید طرح تا تاریخ 

 اسکن کارت ایثارگري )خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان( برابر مفاد آگهی 10

 داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان(اسکن کلیه ي صفحات شناسنامه پدر، مادر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران)ویژه  11

12 
هاي نیروهاي مسلح یا معاونت نیروي انسانی سازمان بسیج مستضعفان یا معاونت توسعه وزارت جهاد اسکن گواهی )با تایید معاونت نیروي انسانی هر یک از رده

 قید حضور داوطلبانه در جبههکشاورزي( جهت استفاده از سهمیه ایثارگري رزمندگان با 

 استان  اسکن گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران 13

 استخدام معلوالن %3اسکن گواهی معتبر از سازمان بهزیستی استان محل اقامت جهت استفاده از سهمیه معلولین عادي با قید عبارت استفاده از سهمیه  14

15 
سال  5کارکنانی که در یکی از دستگاه هاي دولتی به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند )به منظور افزایش سقف سنی حداکثر تا اسکن گواهی از دستگاه مربوطه 

 حسب مورد(

 ل حسب مورد(سا 5اسکن سابقه بیمه کارکنانی که در یکی از دستگاه هاي دولتی به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند )به منظور افزایش سقف سنی حداکثر تا  16

17 
، درمان و اسکن سوابق بیمه کارکنان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت

 سال 15آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند، به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میزان 

18 
داد با اسکن گواهی ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت کارکنان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت هاي پیمانکاري طرف قرار

 سال 15ن موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند، به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میزا

19 

پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگري( در  اسکن سوابق بیمه کارکنان قراردادي که در سال هاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادکار معین و

منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی  موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاري نموده اند. به
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ن و پزشک خانواده اسکن گواهی ممهور به مهر و امضاء محل خدمت کارکنان قراردادي که در سال هاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادکار معی

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاري نموده اند. به منظور اضافه شدن و قرارداد مشاغل کارگري( در موسسات تابعه وزارت 
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موسسات تابعه وزارت بهداشت،  اسکن سوابق بیمه کارکنان شرکتی که در سال هاي گذشته به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد با

 سال 5ان درمان و آموزش پزشکی اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاري نموده اند،  به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میز

22 
پیمانکاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، اسکن گواهی کارکنان شرکتی که در سال هاي گذشته به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت هاي 

 سال 5ان درمان و آموزش پزشکی اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاري نموده اند،  به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میز

 هاي پزشکیل فوریتیا پایه دوم جهت داوطلبان مشاغ 2اسکن پشت و روي گواهینامه رانندگی ب  23

  2هاي پزشکی فاقد گواهینامه رانندگی ب جهت داوطلبان مشاغل فوریت 1اسکن پشت و روي گواهینامه رانندگی ب  24

 


