
 بسمه تعالی

 (3اطالعیه 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

 اسـتخدامی آزمـون مـدارک بررسـی جهـت داوطلبان اسامی اعالم و اولیه نتایج اعالم به توجه باو  (2پیرو اطالعیه شماره )

برای مرحله  درکارنامه که رساند، داوطلبانیمی اطالع به کشور، آموزش سنجش سازمان سـوی از 30/8/1398 مـورخ

 استخدام داوطلبان مدارک بررسی هوشمند سامانه"مراجعه به مهلت مقرر موفق به  و دراند معرفی شده بررسی مدارک

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

الزم به ذکر است  اقدام نمایند. 2/11/1398شنبه مورخه چهارروز  تا اند الزم استنشده مدارک و مستندات خواسته شده

 نخواهد پذیرفتهبعد از تاریخ مذکور  جدیدی رکامد هیچگونه تمدید نخواهد بود وبه هیچ عنوان قابل  تعیین شده هلتم

 شد.  
 

 تذکرات بسيار مهم

 در ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -1

 سنجش سازمان به نام ثبت تقاضانامه تکمیل زمان در داوطلب که اطالعاتی بین مغایرت هرگونه یا و شده تعیین زمان

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

 اشتغال سابقه و معلولیت ایثارگری، سن، دائم، معافیت یا خدمت پایان تحصیلی، مدارک جمله از داوطلبان مدارک که

 تقاضانامه در داوطلب اظهاری خود اطالعات همچنین و( سن حداکثر محاسبه برای) اجرایی هایدستگاه در غیررسمی

 حقی گونههیچ باشد، آموزش کشور سازمان سنجش یاز سومفاد آگهی منتشر شده  در مندرج شرایط با مغایر نامی، ثبت

 مصاحبه اولیه، نتایج اعالم) دانشگاه استخدامی آزمون از مرحله هر در و کرد نخواهد ایجاد متقاضی برای امتیازی و

 استخدام و جذب فرآیند ادامه از داوطلب( استخدامی حکم صدور یا و نهایی پذیرش صورت در حتی و گزینش استخدامی،

 .ندارد اعتراضی گونههیچ حق و شد خواهد حذف

 مدارک بررسی هوشمند سامانه" بعد از ورود به خودبررسی مدارک داوطلبان جهت اطالع از وضعیت و مراحل   -2

  " نام ثبت پیگیری "از طریق منوی   "کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه استخدام داوطلبان

  اقدام نمایند. د رهگیریبوسیله ک

علوم پزشکي   دانشگاه استخدام داوطلبان مدارک بررسي هوشمند سامانه " به بدیهي است عدم مراجعه -3

منزله انصراف از انجام ادامه و بارگذاری مدارک و مستندات خواسته شده در زمان تعيين شده به  "کردستان

و داوطلب تلقي و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزیني ایشان دعوت بعمل خواهد آمد مراحل استخدامي 

 .گونه اعتراضي نخواهد داشتحق هيچ

 

عات آزمون به الجهت آگاهی از آخرین اطای و دورهبایست به صورت روزانه یباشد داوطلبین محترم مبه ذکر می الزم -4

 .مراجعه نمایند سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان


