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نش یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صوور  ایط عمومی گزیداوطلبانی که در مراحل گزینش واجد شر -1

مرحلوه بوه  هسته یا هیا   تقاضاي تجدید نظر نمایند. در از ابالغ رأي و ماه ظرف د حداکثر اعتراض می توانند 

مراجعه ( علوم کارکنان وزار   مرجع دوم ) هیأ  مرکزي گزینش و مرحله دوم به)هسته گزینش(  مرجع اول

 و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند .

 در صور  عدم اعتراض کتبی در مهلت مقرر راي صادره توسط هسته و هیا  قطعی و الزم االجرا است. -2

الی گزینش می تواند به عنوان عالی ترین مرجع نسوبت بوه ارا   عالوه بر مراجع مقرر در قانون گزینش، هیا  ع -3

 صادره در هر مرحله رسیدگی و صدور راي نماید.

مراحل تجدید نظر در تکمیل فرم مصوب به صور  کتبی و با ، اوطلب د اعالم اعتراض می بایست صرفاً از طرف -4

 انجام گیرد . داوطلب در شکوائیه کتبی خود نکا  ذیل را قید نماید .  در مهلت مقرراخذ رسید با  اول یا دوم

  و امضا  تاریخ شماره ملی ، ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه 

 ادرس محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس 

 یه .ارائه جها  ، دالیل یا مستندا  اعتراض با درج رأي یا ارا  صادره در شکوائ 

 سهحداکثر تا  در صورتی که داوطلب نسبت به راي صادره از سوي هسته یا هیا  معترض باشد می تواند ظرف  -5

 از دیوان عدالت اداري تقاضاي رسیدگی نماید.ماه پس از ابالغ رأي ، 

 براي اطالع کامول از قووانین و مقوررا  گوزینش، فورم مشخصوا  فوردي و دریافوت فرمهواي مصووب اعتورض  -6

 می توانید به وب سایت دانشگاه کردستان به ادرس زیر مراجعه کنید. 
https://www.uok.ac.ir/fa/presidency/selection-core.aspx 

 

 08733660072 :هسته گزینش دانشگاهشماره تماس و نمابر
 Gozinesh@uok.ac.ir ایمیل:

-66177ردد پهدن   -دانشداا  رددسدنا  تهدنز ند  ن  -سنندج بلوار پاسددارا  آدرس پستی هسته گزینش:

 416صندوق پهن  15175

خیابدا   -میددا  صدن    -شهدک قدس –تهدا   :کارکنان وزارت علوم آدرس پستی هیات مرکزی گزینش

تلفدن  146651513صدندوق پهدن   1466664891ردپهدن   -نب  پیدوزا  جنوب  -ابا  تدم ا خی –خورد ن 

02182231000 

https://www.uok.ac.ir/fa/presidency/selection-core.aspx
mailto:Gozinesh@uok.ac.ir

