
 بسمه تعالی

 (2اطالعیه شماره )

 .بخوانند دقت با را اطالعيه مطالب شودمي توصيه داوطلبان به

 کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 30/8/1398 مورخ پیمانی استخدامی آزمون داوطلبان توجه قابل

 از 30/8/1398 مـورخ اسـتخدامی آزمـون مـدارک بررسـی جهـت داوطلبان اسامی اعالم و اولیه نتایج اعالم به توجه با

عرفی م بررسی مدارکبرای مرحله  کارنامهرد که داوطلبانی، رساندمی اطالع به کشور، آموزش سنجش سازمان سـوی

 جهتپس سو  اسکن نموده JPGو فرمت  تعیین شده مشخصاتمطابق با جدول ذیل را  در خواسته شده مدارک اندشده

 درمانی شتیبهدا خدمات و پزشکی علوم دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسی" سامانهبا مراجعه به  مدارک بررسی

روز از نسبت به بارگذاری کلیۀ مدارک و مستندات خواسته شده  amoozesh.muk.ac.ir:83به آدرس  "کردستان

بارگذاری  تهلمذکر است الزم به اقدام نمایند.  30/10/1398 مورخه شنبهدوروز  لغایت 25/10/1398 چهارشنبه مورخه

  . شد نخواهد پذیرفته متعاقباً جدیدی مدرک هیچگونه و ه هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بودمدارک ب

 

 تذکرات بسيار مهم

 نهایی نتیجه وصرفاً جهت بررسی مدارک بر اساس اطالعات خوداظهاری داوطلب در زمان ثبت نام بوده  کارنامه فعلی -1

 .شـد خواهـد اعالم آموزش کشور سنجش سازمان توسط

 یجهت بررس امثبت ن زمان صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ظرفیت سه برابر / کی زانیاعالم شده به م ستیل  -2

و ثبت اطالعات،  شده توسط داوطلب هیمستندات ارا دییو تا یمدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررس هیاول

ازمان س یشده از سو منتشر یالزم به ذکر است طبق مفاد آگه .دتوسط سازمان سنجش اعالم خواهد ش یینها جهینت

 زمونآ آگهی مفاد مطابق آن وسقم صحت و یمدارک اعالم یمنوط به بررس یینها جهی، اعالم نتآموزش کشور سنجش

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

به  انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق کنیکان لم افراد  تیاولو گردد،ون محرز نها در آزمصحت اطالعات اعالم شده توسط آن

الزم  .هد آمدجهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خوا یمندرج در آگه یمقرر قانون یهاتیاولو بیترت

 ماعال تیسا نیهم قیاز طر اًمربوطه متعاقب یشغل یهامصاحبه در رشتهدعوت به جلسه جهت  یینها ستیبه ذکر است ل

 .دیخواهد گرد

 و "کردستانعلوم پزشکي   دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسي" سامانه به مراجعه بدیهي است عدم -3

از انجام ادامه مراحل  انصرافمنزله در زمان تعيين شده به  خواسته شده مدارک و مستندات بارگذاری

و داوطلب حق گزیني ایشان دعوت بعمل خواهد آمد تلقي و طبق مقررات از سایر افراد به جایاستخدامي 

 .گونه اعتراضي نخواهد داشتهيچ

 

عات آزمون به الن اطجهت آگاهی از آخریای و دورهبایست به صورت روزانه باشد داوطلبین محترم میبه ذکر می الزم -4

 .مراجعه نمایند سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 



 فهرست مدارک مورد نياز ردیف
 حداکثر اندازه فایل

 کيلوبایت()

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

 200 3*4عکس  2

 300 اسکن پشت و روی کارت ملی 3

 500 اسکن کلیه صفحات شناسنامه 4

 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  5

6 
ریخ ت حداکثر تا تااسکن مدرک تحصیلی مورد نیاز مندرج در فراخوان آگهی و یا گواهینامه موقت تحصیلی )تاریخ فراغت از تحصیل می بایس

 (باشد 12/7/1398
200 

 200 (اسکن مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت تحصیلی کاردانی )برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته 7

 200 اسکن مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت تحصیلی کارشناسی 8

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

 در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 12/7/1398ازطرح)اجباری( یا گواهی شروع خدمت طرح اجباری از 
200 

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

 سایر دانشگاه های علوم پزشکی
200 

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

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

 (آزادگان و رزمندگان
200 

13 
روی انسانی سازمان بسیج مستضعفان یا معاونت اونت نیهای نیروهای مسلح یا معاسکن گواهی )با تایید معاونت نیروی انسانی هر یک از رده

 بهه جنگتوسعه وزارت جهاد کشاورزی( جهت استفاده از سهمیه ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور داوطلبانه در ج
200 

 200 ناسکن گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگرا 14

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

 استخدام معلوالن
200 

16 
د )به منظور افزایش اسکن ارائه گواهی از دستگاه مربوطه کارکنانی که در یکی از دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت اشتغال داشته ان

 (سال حسب مورد 5سقف سنی حداکثر تا 
200 

17 
سقف سنی حداکثر تا  غال داشته اند )به منظور افزایشاسکن سابقه بیمه کارکنانی که در یکی از دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت اشت

 (سال حسب مورد 5
200 

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

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

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

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

 سال 15دانشگاه علوم پزشکی کردستان به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میزان 
200 

21 
نظور اضافه شدن شرکتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد به ماسکن سوابق بیمه کارکنان 

 سال 15سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میزان 
200 

22 
ت های ستان و یا شرکاسکن گواهی ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت کارکنان شرکتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرد

 سال 15پیمانکاری طرف قرارداد به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به سقف سنی حداکثر به میزان 
200 

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

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

24 
انشگاه علوم پزشکی اسکن گواهی ممهور به مهر و امضاء محل خدمت کارکنان قراردادی که در سنوات گذشته به صورت قرارداد تمام وقت در د

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

25 

ردستان یا اسکن گواهی ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت کارکنان شرکتی که به صورت تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکی ک

قف سنی حداکثر سشرکت های پیمانکاری طرف قرارداد اشتغال داشته اند و قطع همکاری نموده اند. به منظور اضافه شدن سوابق خدمت به 

 سال 5 به میزان

200 

 200 یا پایه دوم 2اسکن پشت و روی گواهینامه رانندگی ب  26

27 
( در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد محضری مبنی بر 1)داوطلبان دارای گواهینامه )ب 1اسکن پشت و روی گواهینامه رانندگی ب 

 (.م را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند( یا پایه دو2ارائه اصل گواهینامه )ب 
200 

 


