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 بسمه تعالی

 "برگزاری آزمون استخدامی دستورالعمل اجرایی "

لعمل اصالح دستورا استايو در ر آئین نامه اداري، استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مؤسسه 33اين دستورالعمل در اجراي مفاد ماده 

 یروي انسانی مورد نیازناستخدام و بكارگیري به منظور  ،96هیأت امناء سال  دور دوم مصوبات برگزاري آزمون استخدامی مصوباجرايی 

 43در یرهیات علمی مؤسسه( آيین نامه اداري استخدامی کارمندان غ 31ماده  5، قرارداد کار معین )موضوع تبصره ، رسمیبه صورت پیمانی

 رسید. هیات امناي موسسهبه تصويب  1/1/1398 تاريخ اجرايبا تبصره  22و ماده 

تبار نی وجود اعپیش بی ،معین قرارداد کار و راي هرگونه استخدام و بكارگیري نیروي انسانی اعم از کارکنان رسمی، پیمانیب -1ماده 

ت پس وجود ن رسمی و پیمانیضروريست. بديهی است در خصوص کارکنا رعايت شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و نیازمورد

 بر اساس تصديعنوان پست بالوجود خصوص کارکنان قراردادي  در )جهت اختصاص به استخدام شدگان( ومربوطه بالتصدي سازمانی 

 تشكیالت مصوب )به عنوان پست مجازي در نظر گرفته شده( ضرورت دارد.

اي سنجش شايستگی ه در صورت لزومو يا هردو  تخصصی و ياعمومی وکارگیري نیروي انسانی از طريق برگزاري آزمون به -2ماده 

مندان ساير هاي عمومی براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کاربا احراز صالحیت رفتاري و

و اصالحات بعدي آن صورت خواهد مجلس شوراي اسالمی   9/2/1375هاي دولتی مصوب ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانوزارتخانه

 گرفت. 

استخدام  ت و معلومات پايه داوطلبانهاي عمومی، آزمونی است که به منظور سنجش دانش عمومی و اطالعاآزمون توانمندي -3ماده 

اتی، قدمم آمار رياضی و شود و مواد امتحانی آن شامل مواردي از قبیل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی،بصورت کتبی برگزار می

سب تشخیص عات حزبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمنديهاي ذهنی،  اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی و فن آوري اطال

 باشد.موسسه می

 و ابق تعالیمف اسالمی مربوط به پیروان ساير مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران مطسواالت معار -1تبصره

 احكام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

ن وده و در ايبينی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران از پاسخگويی به سواالت معارف اسالمی معاف اقلیت هاي د -2تبصره 

ت ی به سواالياسخگوپصورت نمره مكتسبه اين داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده ساير سواالت محاسبه خواهد شد. بديهی است زمان 

 عمومی اين گروه از داوطلبان به نسبت تعداد سواالت، کمتر خواهد بود.

اوطلبان استخدام دمشاغل  متناسب با هاي تخصصی آزمونی است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصیآزمون توانمندي -4ماده 

 د:از آنها به طرق ذيل برگزار می شو براي تصدي شغل مورد نظر به صورت کتبی يا مصاحبه يا عملی و يا ترکیبی

-ر میستخدام بصورت کتبی برگزاآزمونی است که به منظور سنجش دانش تخصصی داوطلبان ا تخصصی كتبیهاي آزمون توانمندي -

 باشد.شود و مواد امتحانی آن بر اساس رشته شغلی مربوطه می

 ت.است که از طريق آزمون کتبی قابل سنجش نیسهاي تخصصی دسته از توانمنديسنجش حضوري آن تخصصی مصاحبه -

  ی شود. آزمونی است که به منظور سنجش مهارت و توانمنديهاي مورد نیاز شغل به صورت عملی انجام م آزمون عملی -

 باشد. براي سنجش شايستگی هاي رفتاري منطبق با شغل مورد نظر در آزمون استخدامی می مصاحبه رفتارسنجی شغلی -

 شد.بااستخدام افراد بازنشسته و بازخريد شده موسسه و ساير دستگاه هاي دولتی به هر نحو ممنوع می -5ماده 

 .باشدمی ممنوع استخدامی و اداري نامه آيین 38 ماده مشمولین استخدام -6ماده
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ل مهندسی مشاغ وامه ارزيابی مطابق با آيین نشرکت داوطلبان داراي مدارک تحصیلی باالتر مرتبط با شرايط احراز شغل مندرج در آگهی  -7 ماده

 مالک عمل وزارت بهداشت )که در زمان انتشار آگهی به اطالع داوطلبان خواهد رسید( ممنوع می باشد.

م ستخدام محروت  از انجام مراحل بعدي ادارندگان مدارک تحصیلی معادل،  حق ثبت نام در آزمون را ندارند و در صورت شرک -8ماده 

 درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.و به 

 بود وخواهد  یات علمی  مالک عمل هآيین نامه اداري، استخدامی کارکنان غیر   34در رابطه با سن داوطلبان آزمون استخدامی، بند الف ماده   -9ماده 

 .اهد شدحسب مورد با تايید کارگروه آزمون موسسه تعیین و در آگهی هاي استخدامی مربوطه درج خو

 موارد ذيل به شرط ارائه تايیديه هاي معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد:.

 .اوطلبان ايثارگر بر اساس قوانین و مقررات موضوعهد -الف

ن نیرو انكاري تامیه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شرکتهاي پیمداوطلبانی ک -ب

 ال( .س 15تا سقف )آنها  رداد آنها)در قالب خريد خدمات نیروي انسانی( به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمیطرف قرا

رف طپیمانكاري  ه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شرکتهايداوطلبانی ک -تبصره

موده اند ع همكاري نسسه قطیروي انسانی( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاريخ آزمون با موقرارداد آنها)در قالب خريد خدمات ن

 سال. 5حداکثر به میزان 

 اشد.سال قابل محاسبه می ب 5آيین نامه اداري استخدامی حداکثر بمدت  34ماده  4ین موضوع تبصره سابقه مشمول -پ

شكان و نون خدمت پزباري يا اختیاري يا در قالب تمديد طرح( را به استناد قاطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف)اجداو -ت

 پیراپزشكان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

  .مدت خدمت سربازي انجام شده-ث

 شتغال ديگرياه حالت : در صورتیكه فرد در يكی از حاالت شرکتی يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه ب1نكته

 سال ارفاق سن بهرمند گردد. 15تبديل وضع شده اند،)اشتغال بصورت مستمر( می تواند حداکثر از 

 سال می باشد. 15: مجموع سنوات ارفاقی به سن در هر حال حداکثر 2نكته

 جاز است.سال م 26و حداکثر  18استخدام پیمانی و قراردادي بهیار با مدرک تحصیلی ديپلم بهیاري سن حداقل  -10 ماده

ت در ري براي شرکهاي اجباتهارائه گواهی پايان انجام طرح و يا معافیت براي مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رش -11ماده 

 آزمون استخدامی الزامی است.

-یابعه موسسه می در واحد هاي تهاي اجباري که در حین انجام خدمت قانونشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشتهم -1تبصره 

 هاي استخدام)رسمی، پیمانی( همان موسسه شرکت نمايند.توانند صرفاً در آزمونباشند، می

-یابعه موسسه مهاي اجباري که در حین انجام خدمت قانونی در واحد هاي تشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشتهم -2تبصره 

 استخدام)قراردادي يا خريد خدمت( نمی توانند شرکت نمايند.هاي باشند، در آزمون

ر دبیل افراد اين ق نكته : حسب ضرورت در نحوه اجراي اين ماده، وزارت يا دانشگاه می تواند محدوديت هايی در خصوص نحوه شرکت

 نظر بگیرد که در آگهی استخدامی موسسه درج خواهد شد.

وزارت متبوع، نسبت به تمديد طرح آنان اقدام  16/7/93مورخ  854/100تناد بخشنامه شماره  در خصوص داوطلبانی که به اس -3تبصره 

متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب  23/5/92د مورخ /1591/209بخشنامه شماره  1شده است، همچنین داوطلبانی که به استناد بند 
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براي « اشتغال به طرح»نیست و گواهی « پايان طرح»نی، نیازي به ارائه گواهی ضريب منطقه خدمتی باشند، در مدت باقیمانده تا سقف قانو

هاي علوم پزشكی توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون ساير دانشگاه/ دانشكدهنمايد. ضمناً مشمولین مذکور میاينگونه افراد کفايت می

 نیز شرکت نمايند.

ه خدمت ب)سه و نیم پنجم( مشغول  )سه پنجم( و تی که در مناطق محروم داراي ضريب وردر ص« کاضريب »مشمولین تعهدات  -4تبصره 

ن تعهدات يگر مشمولیيند. دبراي همان منطقه مورد تعهد( شرکت نما باشند می توانند در آزمون استخدامی همان دانشگاه/دانشكده )صرفاً

 ه باقی مانده باشد.ما 6می باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر  حل(م -در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون )در هر رشته کاضريب 

  ن استخدامیدر آزمو : داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابع وزارت بهداشت)خاص، عدالت آموزشی و ...( صرفا مجاز به شرکت 5تبصره 

هد در مدت تع وطلبانتعیین محل خدمت اين دا همان موسسه يا منطقه مورد تعهد می باشند. الزم به ذکر است در صورت پذيرش نهايی

 برعهده موسسه خواهد بود. 

، ري استخدامیتواند عالوه بر شرايط مندرج در آيین نامه ادامی کارگروه آزمون استخدام مؤسسه با نظر معاونت هاي تخصصی -12ماده 

ا رمهارت هاي شغلی مورد نیاز طرح طبقه بندي مشاغل  زبانهاي خارجه و اعمال برخی از اي همچون شرط معدل، آشنايی باشرايط ويژه

 مشروط به آنكه با شرايط فوق منافات نداشته باشد در شرايط آگهی قید نمايد.

 استخدام ايثارگران تابع قوانین مربوطه خواهد بود. -13اده م

 رعايت قوانین مربوط به استخدام معلولین عادي الزامی است. -14ماده 

 واهد بود.خخدام موسسه کلیه مراحل برگزاري آزمون استخدامی و مسئولیت پاسخگويی به عهده کارگروه آزمون است مسئولیت -15ماده 

 ی باشد.ه برگزار کننده آزمون موسسه نباشد موسسه تنها پاسخگوي اقدامات صورت گرفته در آن موسسه مکدر صورتیكه  -تبصره

 گردد: تشكیل میکارگروه آزمون استخدام از اعضاء زير  -16ماده 

 معاون توسعه مديريت و منابع يا عناوين مشابه به عنوان ريیس کارگروه -

 مشابه به عنوان عضو کارگروه عناوين مدير منابع انسانی يا -

 مدير هسته گزينش به عنوان عضو کارگروه -

 مدير حراست يا عناوين مشابه به عنوان عضو کارگروه -

 روهپاسخگويی به شكايات يا عناوين مشابه به عنوان عضو کارگ مدير اداره بازرسی، ارزيابی عملكرد و -

 مدير توسعه سازمان و تحول اداري يا عناوين مشابه به عنوان عضو کارگروه -

 رئیس يا مسوول واحد استخدام موسسه يا عناوين مشابه به عنوان دبیر کارگروه -

 اشند.سب مورد به عنوان مدعو در کارگروه حضور داشته بمايندگان تام االختیار معاونت هاي تخصصی می توانند حن -1تبصره 

اشته باشد خدمت از شرکت هاي پیمانكاري )جذب نیروي شرکتی( د ر مواردي که موسسه قصد بكارگیري نیرو از طريق خريدد -2تبصره 

ندکار ظر بر فرايکر، ناالذفوق کلیه اقدامات مربوط به برگزاري آزمون از طريق شرکت طرف قرارداد صورت می پذيرد و اعضاي کارگروه

 خواهند بود.

 باشد: شرح وظايف کارگروه آزمون حسب شرايط آزمون بشرح ذيل می -17ماده 

 تدوين و تصويب شیوه نامه برگزاري آزمون -

 تأمین اعتبار هزينه استخدام نیروهاي مورد نیاز و هزينه برگزاري آزمون -

 یس مؤسسه جهت تصويب تأيید آگهی استخدام تهیه شده و ارائه به رئ -

 تعیین تعداد، نوع و ترکیب سؤاالت آزمون  و تهیه آنها -
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 تصمیم گیري در مورد چگونگی اجراي آزمون و موارد پیش بینی نشده -

 ها )اعم از کتبی و مصاحبه و عملی( پیش بینی امكانات و فضاي مخصوص برگزاري آزمون -

 برگزاري آزمون و تهیه صورتجلسه آزمون  -

 تصحیح اوراق و استخراج نتايج اولیهنظارت بر  -

 آن  احبه و آزمون عملی است و اعالمکه نیاز به برگزاري مصشدگان در موارديبرابر پذيرفته 3نظارت بر استخراج فهرست  -

 شدگان و اعالم آن به ذينفعان و هسته گزينش به ترتیب نمره فضلی( برابر پذيرفته1نظارت بر استخراج فهرست تا يک ) -

 نظارت بر مراحل مختلف آزمون )اعم از آزمون کتبی و مصاحبه و عملی(  -

 هاي متقاضیان استخدام و پاسخگويی وصول شكوائیه -

 تكمیل ظرفیت استخدام در صورت نیاز در مراحل بعدي طبق مندرجات اين دستورالعمل -

يريت حراست انتقال سؤاالت آزمون به عهده مد سئولیت حفظ امنیت آزمون و حفظ و نگهداري سؤاالت و نظارت بر تكثیر وم -تبصره

هنگی سه )با هماات مؤسمؤسسه و مسئولیت پاسخگويی به شكايات به عهده مديريت اداره بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكاي

 باشد.مديريت منابع انسانی( می

 سط روابط عمومی انتشار می يابد:آگهی استخدام پس از تايید ريیس موسسه  به يكی از طرق زير تو -18ماده 

 روزنامه کثیراالنتشار کشوري يا محلی و درج در سايت رسمی موسسه 2يک نوبت انتشار در  -

االنتشار ه کثیردو نوبت اطالع رسانی در صدا يا سیماي جمهوري اسالمی )شبكه محلی( و يک نوبت انتشار در يک روزنام -

 کشوري يا محلی و درج در سايت رسمی موسسه

سمی ررج در سايت تخدام قراردادي، موسسه می تواند به يک نوبت انتشار در يک روزنامه کثیراالنتشار محلی و ددر آزمون اس -تبصره

 موسسه بسنده نمايد.

رفاً اعالم نتايج را ص وآزمون اعم از  ثبت نام، صدور کارت شرکت در آزمون، تصحیح اوراق  موسسه موظف است کلیه مراحل -19ماده 

 ه صورت الكترونیكی انجام دهد.ب

شدگان و  ات ثبت نامهاي استخدامی متمرکز اعم از اطالعموسسه موظف است در صورت نیاز کلیه اطالعات مربوط به آزمون -20ماده 

 پذيرفته شدگان را به طرق مقتضی و بر اساس فرمت ابالغی در اختیار وزارت متبوع قرار دهد

رسید  و يا اسكن ت اينترنتیدر هنگام ثبت نام الكترونیكی، داوطلب ملزم به تكمیل برگ درخواست شغل، ارسال تايیديه پرداخ -21 ماده  

 رج در آگهیاز مندبانكی مربوط به پرداخت مبلغ ثبت نام و عكس خود می باشد. بديهی است بررسی و تأيید اصالت مدارک مورد نی

ت به تمايل نسب ر صورتن مرحله اول صورت خواهد گرفت. ضمنا دانشگاه می تواند در زمان ثبت نام داستخدام صرفاً براي معرفی شدگا

 دريافت اسكن ساير مدارک  به صورت الكترونیكی نیز اقدام نمايد.

ن تلقی م يكلر يک از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طی شده کان چنانچه در ه -تبصره

 گردد.خواهد شد و در صورت صدور حكم استخدام، حكم مزبور لغو و بالاثر می

گردد  میابالغ   ارت متبوعت و منابع وزيوجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط معاونت توسعه مدير -22ماده  

 وجه مسترد نخواهد شد.به حساب درآمدهاي اختصاصی مؤسسه واريز خواهد شد و به هیچ 

ر اختیار داوطلبان قرار روز قبل از برگزاري آزمون از طريق سايت د 2موسسه موظف است کارت ورود به جلسه آزمون را تا  -23ماده 

 دهد. تاريخ و مكان برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه تعیین خواهد شد.

 مواد و نحوه برگزاري آزمون کتبی: -24ماده 
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  .شد خواهد اختصاصی داده سوال دفترچه يک عمومی و سوال دفترچه حسب مورد يک داوطلبان، از يک هر به

ح يک پاسخ صحی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط، ايچهارگزينه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون کلیه

 حذف خواهد شد. 

 عمل خواهد آمد: يی به شرح ذيل از آنان بههاهاي مربوطه، آزمونبه منظور سنجش توانمندي

 )اعم از پیمانی يا قرارداد کار معین(: هیاربشغلی  و رشته داراي مدرک تحصیلی دانشگاهیبراي داوطلبان  -الف

عمل خواهد آمد. ( فوق ديپلم و باالتر، به2 ( ديپلم و1به صورت کتبی در دو سطح  های عمومیآزمون توانمندی -1-الف

 خواهد بود.( 1ضريب يک ) باسوال  90و حداکثر  60هاي عمومی حداقل سواالت آزمون توانمنديتعداد 

ت عمل خواهد آمد. تعداد سوااللی مربوطه بهبه صورت کتبی بر اساس رشته شغ کتبیهای تخصصی توانمندی آزمون -2-الف

 واهد بود.( خ2با ضريب دو ) 90تا 60هاي تخصصی کتبی حسب مورد از آزمون توانمندي

-العتوان حسب مورد کاهش داد که در اين صورت در آگهی استخدامی مربوطه اطن متخصص را میسواالت تخصصی پزشكا -1تبصره

 رسانی می شود.

تخاب انیص کارگروه آزمون مبنی بر ضرورت انجام مصاحبه و يا آزمون عملی )حسب اقتضاء رشته شغلی( در صورت تشخ -2تبصره 

ل به مصاحبه خواهد درصد نمره ک 30درصد نمره کل به آزمون کتبی و 70نهايی پس از برگزاري مصاحبه براساس وزن پذيرفته شدگان 

 د شد. دعوت جهت شرکت در مصاحبه( اعمال خواهاي داراي مصاحبه، در مرحله اول )بود. اولويتهاي قانونی در رشته ه

 براي ساير داوطلبان: -ب

درصد نمره کل را 30عمل خواهد آمد که اده بهماين  1-ق بند الفبه صورت کتبی و مطاب یهای عمومتوانمندیآزمون  -1-ب

 به خود اختصاص خواهد داد.

اهد درصد نمره کل را خو70عمل خواهد آمد که آزمون عملی به در قالب مصاحبه و ياهای تخصصی توانمندیآزمون  -2-ب

 داشت.

 ( می باشد.2-و ب 1-وسسه مجاز به انتخاب و اجراي يک يا هر دو بند مذکور )برگروه استخدام، مدر صورت تشخیص کا -3تبصره

 تخصصی آزمون کتبی( امتیاز )مجموع نمره عمومی و میانگین درصد 50 حداقل تعیین حد نصاب نمره آزمون بر مبناي کسب -25ماده  

 شغل خواهد بود هر در آزمون امتیاز باالترين نفر داراي سه

ع و وزارت متبو در هر رشته شغلی به عهده معاونت توسعه نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهاي مورد نیاز کاهش حد -1تبصره

 باشد.يا حسب مورد کارگروه آزمون استخدام موسسه می

 ت.هاي شغلی در آگهی استخدام الزامیسهاي در نظر گرفته شده براي هر يک از رشتهذکر انواع آزمون -26ماده 

ز ی است که اساير ضوابط برابر مفاد اين دستورالعمل به عالوه( برگزاري آزمون بكارگیري نیروهاي حفاظت فیزيكی )نگهبان -27ماده 

 سوي مرکز حراست وزارت متبوع اعالم شده است.

 ها در آزمون استخدامی به ترتیب ذيل خواهد بود: اعمال سهمیه -28ماده 

   در هر يک از رشته هاي مورد نیاز تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه الف( ايثارگران به میزان سقف

 درصد از کل مجوزهاي استخدامی  3ب( معلولین عادي )در صورت کسب حد نصاب نمره( به میزان 
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خدام و کسب استگهی آپ( تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی، به متقاضیان سهمیه آزاد در صورت برخورداري از شرايط مندرج در 

( اختصاص 24اده م 2هاي عمومی و تخصصی کتبی )با رعايت تبصره حد نصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلی آزمون توانمندي

 يابد. می

 گردد.جذب نخبگان برابر ضوابطی خواهد بود که از سوي مراجع ذيربط اعالم می -29ماده 

ل از میان ر هر رشته محدصی داوطلبان، مصاحبه يا آزمون عملی پیش بینی شده باشد، هاي تخصچنانچه جهت آزمون توانمندي -30ماده 

ه میزان بري هستند، ه باالتهاي قانونی مندرج در آگهی و نمره کل آزمون عمومی و تخصصی کتبی داراي رتبداوطلبانی که با لحاظ اولويت

نتخاب و ای نسبت به ون عملعوت خواهد شد و پس از انجام مصاحبه يا آزمبرابر تعداد مورد نیاز، جهت انجام مصاحبه يا آزمون عملی د 3

 ( برابر  مورد نیاز به عنوان نتايج اولیه آزمون به هسته گزينش اقدام گردد.1معرفی تا يک)

 يرفته شدگانپذشته، لیست درصورت عدم پیش بینی مصاحبه يا آزمون عملی، براساس نتايج حاصل از آزمون استخدامی در هر ر - 31ماده 

و مقررات  اساس قوانینهاي مندرج در آگهی استخدام به هسته گزينش ارسال خواهد شد تا بربرابر تعداد مورد نیاز با رعايت اولويت 5/1تا 

 مربوطه اقدام گردد.

شد. در باشده می ت پیش بینیفیانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترين نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعايت ظر - 32 ماده

خصصی مالک تهاي يمواردي که نمره کل دو داوطلب در يک رشته شغلی يكسان و مازاد بر ظرفیت باشد، ابتدا نمره آزمون توانمند

مل قرار ع، مالک هاي تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينشانتخاب خواهد بود؛ در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندي

 اهد گرفت.خو

 زمون برگزارانتخاب اصلح از سوي هسته گزينش مقدور نباشد، آزمون تخصصی کتبی مجدد با نظارت کارگروه آ در صورتی که -تبصره

 و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

نهايی در هر ته شدگان ( برابر پذيرفته شدگان و فهرست پذيرف1فهرست اسامی داوطلبان مشمول بررسی مدارک، فهرست يک ) -33اده م

 شود:مرحله به ترتیب زير اعالم می

ررسی صحت و سقم ببرابر در صورت وجود مصاحبه جهت  3( برابر در صورت فقدان مصاحبه و تا 1مرحله اول: اعالم اسامی تا يک )

دم عه به دلیل کفرادي امدارک خود اظهاري در هنگام ثبت نام. بديهی است در اين مرحله موسسه موظف است تاکید نمايد که به میزان 

عمل خواهد بهی دعوت کنندگان در آزمون به ترتیب مندرجات آگگردند، از ساير شرکتارائه مدارک مثبته از فهرست مربوطه حذف می

 آمد.

 نسانی( برابر پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون، به هسته گزينش توسط مديريت منابع ا1مرحله دوم: معرفی تا يک )

 اعالم پذيرفته شدگان نهايی پس از تأيید هسته گزينش به مديريت منابع انسانی مرحله سوم:

 و روانی، ذهنی هاي جسمی،شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأيید توانمندياستخدام پذيرفته - 34ماده 

 ست.بوع( اوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت متحرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و يا کمیسیون پزشكی)طبق شی

كمیل روز کاري فرصت خواهند داشت جهت ت 15شدگان اصلی پس از اعالم نهايی حداکثر لیست پذيرفته افراد مندرج در - 35ماده 

 مدارک و طی مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمايند.

-ر دعوت بههت شروع بكاپذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان از پذيرفته شدگان ذخیره جدر صورت عدم مراجعه  - 36 ماده

 عمل خواهد آمد.

 ود. شدگان جهت تكمیل ظرفیت حداکثر تا دوسال پس از برگزاري آزمون استخدامی معتبر خواهد باسامی پذيرفته اعالم فهرست -1تبصره 
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واهد خدگان آزمون حتی پس از صدور حكم استخدامی اعالم انصراف نمايد، موسسه فرصت ش چنانچه هر يک از پذيرفته -2تبصره 

 داشت تا يكسال پس از صدور حكم فرد مستعفی، از افراد ذخیره با هماهنگی هسته گزينش دعوت به عمل آورد.

جاز گردد موسسه منستخدام تكمیل در صورتیكه ظرفیت مورد نیاز در يک يا چند رشته شغلی خاص مندرج در يک آگهی ا - 37ماده 

ی با اي جغرافیايهمحل است با تصويب در کارگروه آزمون از ديگر داوطلبین داراي حد نصاب شرکت کننده در همان رشته شغلی از ساير

 تقاضاي ذينفعان به ترتیب نمره فضلی )بدون در نظر گرفتن ساير اولويت ها( استفاده نمايد.

ی که در شته هاي شغلاز موسسه تامین نگردد کارگروه آزمون مجاز است در راعمال ماده فوق الذکر نیروي مورد نیدر صورتیكه با  -تبصره

 شرايط احراز آنها، مدرک تحصیلی مربوط پیش بینی شده باشد با رعايت اين ماده اقدام نمايد.

  ود ه در صورت وجيک رشته محل درآگهی منتشر موسسه می تواند در صورت عدم تكمیل ظرفیت در جنسیت اعالم شده در - 38ماده 

ضلی اقدام نمره ف رشته محل ديگر در جنسیت متفاوت و تمايل داوطلب نسبت به تكمیل ظرفیت  بر اساس درهمان شغل محل ياذخیره 

 نمايد

دت مئه خدمت به ا ملزم به اراهاي الزم، پذيرفته شدگان رمؤسسه موظف است در بدو استخدام با اخذ تعهد محضري و يا تضمین - 39ماده 

 اند، بنمايد.شده در محلی که در آن استخدام مورد نیاز موسسه

ال ه مدت دو سی نمايند بمآن دسته از پذيرفته شدگان که پس از صدور حكم استخدامی نسبت به انصراف از ادامه خدمت اقدام  - 40ماده 

ه استثناي بع آن)بشرکت در کلیه آزمونهاي استخدامی وزارت بهداشت و تواپس از اعالم انصراف و لغو حكم استخدامی مربوطه از 

 متقاضیان مناطق با ضريب محرومیت سه پنجم و سه و نیم پنجم( محروم می باشند.

به  آتی ر آزمونهايد فوق نكته: کلیه موسسات تابعه موظف هستند رونوشتی از حكم انصراف اين دسته از افراد را جهت اعمال مفاد ماده

 ارسال نمايند. متبوعاداره کل منابع انسانی وزارت 

ارگروه کاد با نظارت در صورت اخذ مجوز بكارگیري نیرو از طريق خريد خدمت از شرکتهاي پیمانكاري، شرکت طرف قرارد - 41ماده 

 آزمون موسسه ملزم به رعايت مفاد اين دستور العمل می باشد.

خريد خدمت از شرکتهاي  ( جهت بكارگیري نیرو از طريق24انواع يا مواد آزمون )موضوع ماده در خصوص انتخاب هر يک از  - 42ماده 

 پیمانكاري موسسه مجاز است با تصويب کارگروه آزمون يک يا چند روش را انتخاب نمايد.

ت متبوع( هماهنگی وزار)با يا هر نهاد ديگري کشورآموزش  ز طريق سازمان سنجشدر صورتیكه آزمون استخدامی سراسري ا - 43ماده 

 مشارکت نمايد. است در اين آزمون  مخیرموسسه  ،برگزار گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


