
 

 تعالیبسمه

 علوم پزشکی کردستان دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسی هوشمند راهنمای سامانه
 

  استخدام داوطلبان مدارک بررسی هوشمند سامانهجهت ارسال مدارک مراحل 

خواسته شده در جدول ذیل را  اند مدارکمعرفي شده بررسي مدارکبرای مرحله  کارنامه در که داوطلبانيکلیۀ  -1

نک با مراجعه به صفحه اصلي سایت دانشگاه روی لی اسکن نموده JPGمطابق با مشخصات تعیین شده و فرمت 

ابع انساني های مدیریت منها نمایان گردد. سپس در سامانههای دانشگاه کلیک نموده تا لیست کلیه سامانهسامانه

 ردد. گهای به شکل زیر ظاهر هرا انتخاب تا پنجر دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسي هوشمند سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد صفحه اصلي شده و نسبت به صورت مستقیم  :83amoozesh.muk.ac.irبا مراجعه به آدرس داوطلبان و یا 

 مستندات خواسته شده اقدام نمایند.به بارگذاری کلیۀ مدارک و 

 

http://amoozesh.muk.ac.ir:83/


 

 نموده کلیک "دورو"روی گزینه پس از وارد کردن و داوطلبان بوده  شماره مليکلمه عبور  و در این صفحه نام کاربری

 ند. شو سامانهتا وارد کارتابل در 

 های درج شده در این اطالعیهشماره صورتیکه نتوانستید به کارتابل خود وارد شوید با  محترم در داوطلبانوجه: ت

 .تماس حاصل فرمایید

 

در ادامه آیکون . کلیک نمایید "سامانه بررسي مدارک و اعالم نتایج"در کارتابل در صفحه نخست مانند شکل زیر روی آیکون 

 .انتخاب گردد "، ضمایم ثبت نام متقاضيارزیابيمدارک ثبت بخش "

 

 



 

 مهمتذکرات بسیار 

 ( توجه نمایید.2به موارد درج شده در اطالعیه شماره ) -1

. بارگذاری ییدبارگذاری نماو دقت اسکن نموده ا ب و را کاملشده طبق اطالعات خوداظهاری مدارک درخواست  -2

 مدارک را تا مرحله آخر ادامه داده و کد رهگیری را دریافت نمایید.

باشد و داوطلبان الزم است از اصل مدارک مطابق با شرایط و توضیحات نميارسال عکس از روی مدارک قابل قبول  -3

های نه حاشیهاقدام به تهیه فایل  اسکن شده نمایند. تصویر مدارک ارسالي باید افقي، واضح، مشخص و فاقد هر گو

 .هد شدزائد باشد. الزم به ذکر است به مدارک ناقص یا غیر واضح و کیفیت پایین ترتیب اثر داده نخوا

 .نزد خود نگه داریدهای بعدی جهت پیگیریکد رهگیری را  -5

 ندارد. جودو شده بارگذاری مستندات و مدارک ویرایش امکان رهگیری کد دریافت از بعد است ذکر به الزم -6

راهنمای آزمون ر خصوص شرایط عمومی مندرج در دفترچه ( د6تا  1مشمول تذکرات مهم )بندهای که متن تعهدنامه را  -7

 بدو در کهصورتي دربا دقت مطالعه نموده و از مجاز بودن جهت شرکت در آزمون اطمینان حاصل نمایید و  استخدامی

 در ندرجم تحصیلي مدرک و مشاغل بندیطبقه طرح احراز شرایط با غیرمرتبط باالتر تحصیلي مقطع دارای استخدام

 صدور از پس مربوطه تحصیلي مدرک اعمال درخواست عدم بر مبني محضری تعهدنامه ارائه به ملزم ،باشید آگهي

 .بود دیخواه استخدامي حکم

 را حقایق داوطلبي که گردد مشخص چنانچه حتي بعد از صدور حکم استخدامي و فرآیند استخدام از هرمرحله در -8

قوانین و  طبق و شده تلقي «یکن لمکان» وی قبولي باشد،نمي شرایط واجد و ارائه غلطي اطالعات یا و نموده کتمان

 .شد خواهد رفتار وی با مقررات

 تا حداکثر سني داوطلبان سقف شرایط افزایش منظور به و شرکتي مدارک و مستندات مربوط به سوابق قراردادی -9

) حداکثر باشد. کشور مي آموزش سنجش سازمان سوی از شده منتشر آگهي موارد مندرج در مفاد حسب سال 15یا  5

برای  سال 40، حداکثر 3/7/1363سال جهت دارندگان  مدرک تحصیلي کارداني و کارشناسي متولدین قبل از  35

یلي سال برای دارندگان مدرک تحص 45و حداکثر  3/7/1358دارندگان مدرک کارشناسي ارشد متولدین قبل از 

 (3/7/1353 قبل از باالتر متولدین دکتری و

ت هوشمند عمل طبق اطالعات خوداظهاری هنگام ثبت نام به صور استخدام داوطلبان مدارک بررسي سامانه -10

دهد. سامانه قرار مي بارگذاری مدارک مورد نیاز را طبق شرایط همان فرد در اختیار وی هاجاز هر فرد کارتابلدر  کرده و

 های تحصیليشغل محل، مشمول یا عدم مشمول بودن رشتهجنسیت، مقطع تحصیلي، سن، با توجه به متغییرهای 

 پزشکان خدمت انونق مشمول های تحصیليرشته اجباری یا اختیاری بودن ،پیراپزشکان و پزشکان خدمت طبق قانون

 هوشمندسازی شده است.  مدارک بررسي برای معرفي شده یسهمیه و پیراپزشکان و

  به آدرس قسمت ثبت نام جهت تکمیل مدارک گزینش به سامانه تشکیل پرونده گزینشي داوطلبان -11

 selection.muk.ac.ir قدام نمائیدا از طریق پیامکفرمائید. و با وارد نمودن کد ثبت نام ارسال شده  مراجعه. 

ای و دورهبه صورت روزانه و  بارگذاری را به روزهای آخر مهلت تعیین شده موکول ننموده باشدبه ذکر مي الزم -12

 .مراجعه نمایند سایت دانشگاه علوم پزشکي کردستانعات آزمون به الجهت آگاهي از آخرین اط

  087 – 33287304 - 33281176 – 33235848  :داوطلبان تماسجهت  ضروری تماس هایشماره

 328 – 308 – 307 – 306 :داخلي هایشماره

http://selection.muk.ac.ir/


 

 مدارک مورد نیازفهرست  ردیف
 حداکثر اندازه فایل

 )کیلوبایت(

 200 کشور اسکن کارنامه دریافت شده از سایت سازمان سنجش آموزش 1

 200 باشد شده گرفته جاری سال در که روشن ی زمینه با 3*4 عکس اسکن 2

 300 اسکن پشت و روی کارت ملي 3

 300 شناسنامهه اول و دوم اسکن صفح 4

 300 شناسنامه سوم و چهارمه صفح اسکن 5

 300 12/7/1398و یا کارت معافیت دائم تاریخ صدور تا  12/7/1398اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه تاریخ اتمام تا  6

7 
اسکن مدرک تحصیلي مورد نیاز مندرج در فراخوان آگهي و یا گواهینامه موقت تحصیلي )تاریخ فراغت از تحصیل مي بایست حداکثر تا تاریخ 

 (باشد 12/7/1398
200 

8 
. . . . . . .  ارشد کارشناسي مدرک دارندگان"  توضیحات دارای های شغل در) کارشناسي تحصیلي موقت گواهینامه یا تحصیلي مدرک اسکن

 کشور آموزش سنجش سازمان سوی از شده منتشر آگهي مفاد در مندرج. . . . . . . (   کارشناسي مدارک/مدرک بودن دارا به مشروط. 
200 

9 
یا گواهي معافیت  12/7/1398اسکن گواهي پایان طرح رشته های اجباری مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تا تاریخ 

 در دانشگاه علوم پزشکي کردستان 12/7/1398 تاازطرح)اجباری( یا گواهي شروع خدمت طرح اجباری 
200 

10 
اسکن گواهي پایان طرح رشته های اختیاری مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا گواهي موافقت با انصراف از ادامه طرح شاغل در 

 زشکيسایر دانشگاه های علوم پ
200 

 200 اسکن کارت ایثارگری )خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان( برابر مفاد آگهي 11

12 
اسکن کلیه ی صفحات شناسنامه پدر، مادر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران)ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، 

 (آزادگان و رزمندگان
200 

13 
های نیروهای مسلح یا معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفان یا معاونت گواهي )با تایید معاونت نیروی انساني هر یک از ردهاسکن 

 توسعه وزارت جهاد کشاورزی( جهت استفاده از سهمیه ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور داوطلبانه در جبهه جنگ
200 

 200 ر از بنیاد شهید و امور ایثارگراناسکن گواهي معتب 14

15 
 %3اسکن گواهي معتبر از سازمان بهزیستي استان محل اقامت جهت استفاده از سهمیه معلولین عادی با قید عبارت استفاده از سهمیه 

 استخدام معلوالن
200 

16 
به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند )به منظور افزایش اسکن ارائه گواهي از دستگاه مربوطه کارکناني که در یکي از دستگاه های دولتي 

 (سال حسب مورد 5سقف سني حداکثر تا 
200 

17 
اسکن سابقه بیمه کارکناني که در یکي از دستگاه های دولتي به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند )به منظور افزایش سقف سني حداکثر تا 

 (سال حسب مورد 5
200 

18 
( کارکنان قراردادی شاغل در مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به منظور اضافه 502سوابق )فرم شماره اسکن فرم خالصه 

 سال 15شدن سوابق خدمت به سقف سني حداکثر به میزان 
200 

 200 جهت کارکنان قراردادی شاغل در مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 1398اسکن آخرین قرارداد سال  19

20 
اسکن گواهي ممهور به مهر و امضاء محل خدمت کارکنان قراردادی شاغل در مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بجزء شاغلین 

 سال 15دانشگاه علوم پزشکي کردستان به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سني حداکثر به میزان 
200 

21 
شاغل در دانشگاه علوم پزشکي کردستان و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد به منظور اضافه شدن اسکن سوابق بیمه کارکنان شرکتي 

 سال 15سوابق خدمت به سقف سني حداکثر به میزان 
200 

22 
اسکن گواهي ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت کارکنان شرکتي شاغل در دانشگاه علوم پزشکي کردستان و یا شرکت های 

 سال 15مانکاری طرف قرارداد به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سني حداکثر به میزان پی
200 

23 
اسکن سوابق بیمه کارکنان قراردادی که در سنوات گذشته به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکي کردستان اشتغال داشته اند 

 سال 5ور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سني حداکثر به میزان و با دانشگاه قطع همکاری نموده اند. به منظ
200 

24 
اسکن گواهي ممهور به مهر و امضاء محل خدمت کارکنان قراردادی که در سنوات گذشته به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکي 

 سال 5اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سني حداکثر به میزان  کردستان اشتغال داشته اند و با دانشگاه قطع همکاری نموده اند. به منظور
200 

25 

اسکن گواهي ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت کارکنان شرکتي که به صورت تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکي کردستان یا 

منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سني حداکثر شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد اشتغال داشته اند و قطع همکاری نموده اند. به 

 سال 5به میزان 

200 

 200  (پزشکي هایفوریت کارشناسو  کاردان) یا پایه دوم 2اسکن پشت و روی گواهینامه رانندگي ب  26

27 
قبولي در آزمون، بایستي تعهد ( در صورت 1دارای گواهینامه )ب  پزشکي هایفوریت )داوطلبان1گواهینامه رانندگي ب  اسکن پشت و روی

 .(( یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامي ارائه نمایند2محضری مبني بر ارائه اصل گواهینامه )ب 
200 


