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 مقدمه :

منظور عدالت و شایسته گزینی در جذذب و  ایی برگزاری آزمون استخدامی و بدستورالعمل اجر 44راستای اجرای ماده در 

 3 درمذاده تذدویو و    41، شیوه نامه جذب نیروی شذرکتی در  بکارگیری نیرو از طریق خرید خدمت از شرکتهای پیمانکاری

   جهت اجرا از تاریخ تصویب به تایید هیات رئیسه دانشگاه رسید  00/03/1397تاریخ 

 از بخش خصوصی نیروی انسانی خرید خدمات فصل اول : ضوابط اجرائی 

 6 : 1ماده 

پس از اخذ مجوز از سوی معاونت توسذعه مذدیریت و    الب خرید خدمات نیروی انسانیقهرگونه جذب نیروی شرکتی در 

صرفاً از طریق برگزاری آزمون و در فضای رقابتی انجام  منابع  وزارت متبوع  یا کمیته واگذاری خدمات سالمت دانشگاه، 

 9 خواهد پذیرفت .

از ای مورد نیذاز  نیروهتأمیو ، ، در صورتیکه نظر دانشگاه واگذاری واحدها بصورت حجمی به بخش خصوصیدر  تبصره:

 . خواهد بودطریق اعالم فراخوان در فضای رقابتی باشد، ضوابط ایو شیوه نامه قابل تسری 

 12 : 2ماده 

مکلف است در زمان فراخوان مناقصه و عقد قرارداد، موضوع بکذارگیری نیذرو در فضذای     اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه

 رقابتی با مشارکت دانشگاه را در اسناد مناقصه و قرارداد قید نماید .

 15 : 3ماده 

و ثبذت اطالعذات نیذروی شذرکتی در      مراحل گزینش پس از طیبکارگیری نیروها  طپیمانکار، شر باقرارداد  عقددر زمان 

 . الزامیستدر متو قرارداد  hremp.behdasht.gov.irمانهسا

 18 : 4ماده 

منعقذد و شذرکت طذرر قذرارداد     قراردادی فی مابیو دانشگاه و شرکت در رابطه با برگزاری آزمون ،  1جهت تحقق ماده 

بعنذوان حذق   ت وجوه حاصل از ثبذت نذام متقاضذیان،    بمنظور جبران هزینه های آزمون مکلف خواهد بود نسبت به پرداخ

 21  می باشد( گاهالزحمه برگزاری آزمون به دانشگاه اقدام نماید. )مسئولیت عقد قراداد اداره خدمات پشتیبانی دانش



 

 
2 

 

 
                        

 صل دوم : شرایط عمومی ف

 : 5ماده 

 3 شرکت کنندگان در آزمون شامل موارد ذیل خواهد بود :پذیرش عمومی شرایط 

 داشتو تابعیت ایرانالف( 

 ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردانب( انجام خدمت دوره 

 6 ( عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردانپ

 ( نداشتو سابقه محکومیت جزایی مؤثرت

 شی معتبرز( دارا بودن مدرک تحصیلی از مؤسسات آموث

کمیسیون پزشذکی  )طبق نظر( داشتو سالمت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند ج 9 

 (به تشخیص کمیته آزمون طب کار دانشگاه واحد یا

 اعتقاد به دیو مبیو اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (چ

 12 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (ح

 فصل سوم : شرایط اختصاصی 

 : 6ماده 

 15 شرکت کنندگان در آزمون شامل موارد ذیل خواهد بود :شرایط اختصاصی پذیرش 

 الف( رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل در مشاغل تخصصی و اصلی دانشگاه )از لحاظ مدرک و مقطع تحصیلی(

و ضذوابط ایذو شذیوه نامذه      مصوب کمیته آزمون دانشگاه که با شرایط احراز مشاغل اختصاصی رعایت سایر شرایط ب( 

 18  داشته باشد .تی نرمغای
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سذال تمذام    28حداکثر سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، 25حداکثر و سال سو تمام  20حداقل  داشتو( پ

سذال تمذام    35، حداکثر کارشناسی  مدارک تحصیلی دارندگان برای سال تمام 30حداکثر مدرک کاردانی، برای دارندگان 

 3 ی و باالتردکتر تحصیلی مدارک سال تمام برای دارندگان 45حداکثر  وکارشناسی ارشد  برای دارندگان مدرک تحصیلی

 : اضافه خواهد شدداوطلبان به حداکثر سو مقرر  ،ییدیه های معتبرأشرط ارائه تتبصره: موارد ذیل به 

سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که بصورت غیرمستقیم و از طریق شذرکتهای پیمانکذاری طذرر قذرارداد بذا       -1

 6 سال )طبق سابقه بیمه( 10به میزان دانشگاه، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر 

االتر، همسذر و  ( و بذ %25همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ) آزادگان، همسر و فرزندان شهداء، ،جانبازان -2

سابقه اسارت دارند و رزمنذدگان بذا سذابقه حذداقل شذش مذاه حضذور        تریکسال و باالحداقل فرزندان آزادگان که 

دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفیو یذا سذپاه پاسذداران انقذالب     داوطلبانه در جبهه ) 9 

اورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسذل  )درخصذوک کارکنذان    اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کش

 از شرط حداکثر سو معار می باشند .پایور نیروهای مسل  و نیروهای وظیفه(( 

 12 سال 5، خواهر، برادر( تا میزان راد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادراف -3

 زان مدت حضور در جبههرزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به می -4

 انجام شده مدت خدمت سربازی -5

را به اسذتناد قذانون    )اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف -6 15 

 به میزان انجام خدمت فوق ،خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند

 برای رشته های دارای طرح اجباری .ت( ارائه گواهی پایان طرح یا معافیت از آن 

 18 فصل چهارم : آزمون و سنجش توانمندی های عمومی و اختصاصی

 : 7ماده 

 مواد آزمون کتبی :

الف( آزمون کتبی عمومی: آزمونی است که به منظور سنجش دانش عمومی و اطالعات و معلومات پایه داوطلبان استخدام  21 

   بی از آنها به طرق ذیل برگزار می گردد :بصورت کتبی یا مصاحبه یا عملی و یا ترکی
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  ریاضی و آمار مقذدماتی   -3  معارر اسالمی -2زبان و ادبیات فارسی  -1: مواردی از قبیل شاملآزمون عمومی کتبی

فذو   -7ی اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبذانی قذانون   -6هوش و توانمندی های ذهنی  -5  زبان انگلیسی عمومی -4

 3 باشد .آوری اطالعات می 

 به سؤاالت معارر اسذالمی معذار  مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی  اقلیت های دینیتبصره: 

بوده و در ایو صورت نمره مکتسبه ایو داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سؤاالت محاسبه خواهد شد. بدیهی است 

 6 داوطلبان به نسبت تعداد سؤاالت، کمتر خواهد بود .زمان پاسخگویی به سؤاالت عمومی ایو گروه از 

  :آزمونی که به منظور سنجش دانش تخصصی داوطلبذان اسذتخدام بصذورت کتبذی برگذزار      ب( آزمون کتبی تخصصی    

 می شود و مواد امتحانی آن براساس رشته شغلی مربوطه می باشد .

 9 : 8ماده 

دسته از اطالعات و توانمندی ها که از طریذق آزمذون کتبذی قابذل     سنجش آن  :ارزیابی توانمندی های عمومی )مصاحبه(

 سنجش نیست و از طریق حضوری یا بررسی مستندات قابل سنجش می باشد .

 عمومی معیارهای مصاحبه

 نوع دانشگاه محل تحصیل

 )دولتی،آزاد(

دانشگاه  سطح

 محل تحصیل
 معدل

ماندگاری در محل 

 مورد تقاضا
 وضعیت تأهل

همکار  فرزند یا همسر

 شاغل یا بازنشسته

سوابق 

 کاری

مهارتهای ارتباطی مانند فن 

 بیان، درک مطلب و ...
 هوش اطالعات شغلی

داشتن مهارت کار با 

 کامپیوتر

توده وضعیت ظاهری و جسمانی مانند: 

 بدنی

BMIقد و پوشش ،) 

 و ...

 12 باشد . حسب مورد به انتخاب کمیته آزمون آنیا بخشی از  کل موارد معیارهای مصاحبه عمومی می تواند شامل تبصره:

 : 9ماده 

   شامل موارد ذیل می باشد : توانمندی های تخصصی )مصاحبه( ارزیابی
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سنجش حضوری آن دسته از توانمندی های تخصصی است که از طریق آزمون کتبی قابذل سذنجش    مصاحبه تخصصی:الف( 

 نیست .

آزمونی است که به منظور سنجش مهارت و توانمندی های تخصصی مورد نیاز شغل به صذورت عملذی    عملی: آزمون( ب 3 

 انجام می شود .

    آزمونی است که برای سنجش شایستگی های رفتاری منطبق بذا شذغل مذورد نظذر اسذتفاده       مصاحبه رفتار سنجی شغلی:( پ

 6 می شود .

ت یذ در مشاغل مورد نیاز شرط کافی برای جذب و بکارگیری موفقتبصره: در صورت برگزاری مصاحبه رفتارسنجی شغلی 

در مصاحبه رفتارسنجی شغلی خواهد بود و صرر موفقیت در مصاحبه تخصصذی، عمذومی یذا آزمذون هذای عمذومی و       

 9 تخصصی حقی را برای پذیرش فرد ایجاد نخواهد نمود .

 فصل پنجم : حد نصاب و وزن دهی آزمون کتبی و مصاحبه

 : 10ماده 

 12 امتیاز می باشد . 100سقف نمره آزمون برگزار شده )آزمون کتبی، مصاحبه، آزمون عملی و یا ترکیبی از آنها( 

 : 11ماده 

درصذد میذانگیو امتیذاز )مجمذوع نمذره عمذومی و        50حد نصاب نمره آزمون کتبی )عمومی و تخصصی( کسب حداقل 

در هر شغل می باشد و در صورت برگزاری آزمذون بصذورت   تخصصی آزمون کتبی( سه نفر دارای باالتریو امتیار آزمون  15 

دعذوت  بذه مصذاحبه    ترکیبی از آزمون کتبی و مصاحبه صرفاً افرادی که حد نصاب نمره آزمون کتبی را اخذ نمذوده انذد   

 خواهند شد .

ظرفیت وجذود  تبصره: در صورت عدم تکمیل ظرفیت با نظر کمیته آزمون دانشگاه، امکان کاهش حد نصاب نمره تا تکمیل  18 

 خواهد داشت .
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 : 12ماده 

درصورتیکه براساس تشخیص کمیته آزمون عالوه بر آزمون کتبی، انجام مصاحبه یا آزمون عملی ضذرورت داشذته باشذد،    

( نمره کل آزمون کتبی )پس از احتساب سهمیه هذا و ضذرایب( و   %60درصد ) 60احتساب نمره نهایی افراد براساس وزن  3 

 ه مصاحبه یا آزمون عملی خواهد بود .( نمر%40درصد ) 40

 : 13ماده 

در صورتیکه آزمون بصورت ترکیبی از مصاحبه تخصصی و آزمون عملی و رفتار سنجی شغلی باشد، احتساب نمره نهایی  6 

 ( نمره مصاحبه تخصصی خواهد بود .%50درصد ) 50( نمره کل آزمون عملی و %50درصد ) 50افراد براساس وزن 

 ط بومی گزینیفصل ششم : ضواب

 9 : 14ماده 

     یکی از بندهای ذیلدر صورت برخورداری از شرایط مندرج در  "بومی شهرستان"اولویت جذب صرفاً با متقاضیان 

بومی ". در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بیو داوطلبان می باشد

بقیه افراد تا  ابتدا از بیو افراد بومی شهرستان های تحت پوشش دانشگاه انجام و پذیرش تکمیل نگردد، پذیرش "شهرستان 12 

 همان رشته شغلی صورت می پذیرد . "بومیغیر"و سپس  "بومی استان"اولویت  تکمیل ظرفیت از بیو داوطلبان با

 . شدیکی بابرای جذب محل مورد تقاضا شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان  -1

ولدیو شهرستان تربت حیدریه در صورتیکه که شهر محل تولد، تربت حیدریه و یا بخش محل تولد ایشان مت (الف تبصره 15 

یکی از بخش های ذیل باشد و یکی از کد رشته های شغلی که محل خدمت آن شهرستان تربت حیدریه می باشند انتخاب 

 نمایند، بعنوان بومی محل تولد شناخته خواهند شد :

 18 بخش های مرکزی )باال والیت ، پاییو والیت( 

 جلگه رخ )باال رخ ، پاییو رخ ، میان رخ( 

 کدکو 

 21 بایگ 
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متولدیو شهرستان زاوه در صورتیکه که شهر محل تولد، دولت آباد و یا بخش محل تولد ایشان یکی از بخش  (تبصره ب

زاوه می باشند انتخاب نمایند، بعنوان بومی های ذیل باشد و یکی از کد رشته های شغلی که محل خدمت آن شهرستان 

 3 محل تولد شناخته خواهند شد :

 بخش مرکزی )صفائیه( 

 بخش سلیمان 

متولدیو شهرستان مه والت در صورتیکه که شهر محل تولد، فیض آباد و یا بخش محل تولد ایشان یکی از  (تبصره پ 6 

، مه والت می باشند انتخاب نمایند ن شهرستانبخش های ذیل باشد و یکی از کد رشته های شغلی که محل خدمت آ

 بعنوان بومی محل تولد شناخته خواهند شد :

 9 بخش مرکزی 

 بخش شادمهر 

باشد، سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی، در ابتدا  "روستا"در مواردی که محل مورد تقاضا،  (تبصره ت

 12 شرایط آگهی و کسب حد نصاب نمره( اختصاک می یابد .به بومی روستای مورد نظر )در صورت برخورداری از 

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسل  )اعم از شاغل یا بازنشسته( که شهرستان محل  -2

 . خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب آنان یکی باشد

( را به صورت و پیش دانشگاهی ی، راهنمایی، دبیرستانسنوات تحصیلی )ابتدای( سال از 4اوطلب حداقل چهار )د -3 15 

 . متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد

رای در شهرستان محل مورد تقاضا ب ( سال سابقه پرداخت بیمه4حداقل چهار ) ایشانپدر، مادر و یا همسر داوطلب،  -4

 18 . دداشته باشجذب و بکارگیری را 

 : 15ماده 

 تذکرات مهم در خصوک اولویت بومی :

داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدیو و همسر خود استفاده نمایند که زمان ( 1تبصره  21 

 باشد .تحقق موضوع )اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( مربوط به پس از تاریخ تولد و ازدواج داوطلبان 

( پرداخت حق بیمه به مدت تعییو شده در بندهای مورد اشاره صرفاً توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر 2تبصره 

 24  قابل احتساب است .
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، احتساب سنوات پرداخت بیمه صرفاً به پرداخت هایی که در قبال "بومی شهرستان"شرایط  4بند خصوک  در( 3تبصره 

گرفته باشد، لحاظ خواهد شد. )پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی، بیمه دوران اشتغال فرد صورت 

 3 سربازی و ... مورد قبول نمی باشد(

، شهرستان محل خدمت )کارگاه( که بیمه بابت آن پرداخت شده "بومی شهرستان"شرایط  4بند خصوک  در( 4تبصره 

 ه صادر کننده گواهی پرداخت حق بیمه(است مالک عمل می باشد )نه شهرستان و شعب

.    ، محلی که فرد در آن بازنشسته شده است مالک عمل می باشد"بومی شهرستان"موارد  2( در خصوک بند 5تبصره  6 

 )نه محل انتقال مستمری بازنشستگی(

 . باشدمبنای شهرستان برای تعییو بومی بودن، آخریو تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می ( 6تبصره 

 9 لویت های قانونی و نحوه اعمال آنهاوفصل هفتم : امتیازات و ا

 16ماده 

 سهمیه ایثارگران :

سذهمیه آزمذون بذه ایثذارگران مشذمول )جانبذازان،        %25قانون جامع خدمات رسانی به ایثذارگران،   21جهت اجرای ماده  12 

پنج درصد و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای آزادگان، همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان بیست و 

 یکسال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید( براساس سازوکار ذیل اختصاک می یابد :

 15 آزمون در شرکت طریق از صرفاً ،از محل سهمیه فوق معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران جذب 

و از بیو آنها براساس باالتریو نمره مکتسذبه   انجام )و غیردانشجو بیکار (مشمول ایثارگران و شاهد فرزندان بیو رقابت و

 آزمون، نمرات نصاب حد کسب لذا آزمون کتبی، آزمون مصاحبه و یا ترکیبی از دو حالت فوق پذیرش بعمل می آید. 

 18 تعیذیو  سذهمیه  حد در( شهید برادر و خواهر ءاستثنا به) مذکور داوطلبان برای سو حداکثر و معدل حداقل شرط رعایت

 . باشد نمی الزامی شده
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 17ماده 

ه باشذد، بذه منظذور شذرکت در آزمذون از اولویذت       تکارکنان شرکتی دانشگاه که خدمت آنان تا انتشار آگهی تداوم داشذ 

برخورداری از شرایط منذدرج در  برخوردار هستند، بدیو ترتیب که به نمره مکتسبه ایو دسته از کارکنان، صرفاً در صورت  3 

نمره مکتسبه به نمره کل آزمون آنان  %5آگهی، به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه با شغل مورد درخواست در دانشگاه، 

 نمره مکتسبه می باشد . %25سال سنوات قابل قبول و  5اضافه خواهد شد. حداکثر امتیاز در ایو بند، 

 6 18ماده 

( و قذراردادی  فرزندان کارکنان شاغل )رسمی، پیمذانی و قذراردادی( و بازنشسذته )رسذمی و پیمذانی     در صورت شرکت 

 اضافه خواهد شد .نمره مکتسبه به نمره کل آزمون آنان  %10، ها دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در فراخوان

د بود که فسخ قرارداد با دانشگاه منجر بذه  امتیاز بازنشستگی برای کارکنان قراردادی در صورتی قابل احتساب خواهتبصره: 9 

 بازنشستگی فرد گردد .

 فصل هشتم : انتشار آگهی و ثبت نام  

 12 : 19ماده 

فراخوان جذب پس از اخذ نظرات شرکت پیمانکاری و کمیته آزمون دانشگاه، توسذط مذدیریت توسذعه سذازمان و منذابع      

 الکترونیکی انجام می پذیرد .انسانی دانشگاه از طریق سامانه جذب نیرو، بصورت 

 15 : 20ماده 

    دانشگاه علذوم پزشذکی تربذت حیدریذه صذورت       اینترنتی از طریق سایتصرفاً بصورت الکترونیکی و ثبت نام متقاضیان 

 . اسامی پذیرفته شدگان نیز از طریق سایت مذکور اعالم خواهد شد .می پذیرد

 18 : 21ماده 

آزمون، مطابق آخریو دستورالعمل های وزارت متبوع تعییو و به حساب شذرکت واریذز و    در ثبت نام داوطلبانحق هزینه 

  به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .

21 
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 فصل نهم : پذیرش و بکارگیری  

 : 22ماده 

انتخاب داوطلبان به ترتیب باالتریو نمره کل مأخوذه در آزمون در هر رشته شغلی بذا رعایذت ظرفیذت پذیش بینذی شذده             3 

می باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بذر ظرفیذت باشذد، ابتذدا نمذره آزمذون       

ورت برابر بودن نمره آزمون توانمندی هذای تخصصذی، نمذره    توانمندی های تخصصی مالک انتخاب خواهد بود و در ص

 6 ، عمذومی   هذای   توانمندی های عمومی مالک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمنذدی آزمون 

 انتخاب اصل  از سوی هسته گزینش دانشگاه، مالک عمل قرار خواهد گرفت .

هسته گزینش دانشگاه مقدور نباشد، آزمون تخصصی کتبی مجدد با نظذارت   تبصره: در صورتی که انتخاب اصل  از سوی

 9 کارگروه آزمون استخدام دانشگاه برگزار و مالک عمل قرار خواهد گرفت .

 : 23ماده 

در صورت عدم پیش بینی مصاحبه یا آزمون عملی، براساس نتایج حاصله از آزمون استخدامی در هر رشته، لیست پذیرفته 

نتذایج اولیذه   و انجام  با رعایت اولویت های مندرج در آگهی جذب  )اصلی و ذخیره (تعداد مورد نیاز برابر 5/1شدگان تا  12 

 . اعالم خواهد شد

 : 24ماده 

چنانچه جهت آزمون توانمندی های تخصصی داوطلبان، مصاحبه یا آزمون عملی پیش بینی شده باشد، در هر رشذته محذل    15 

از میان داوطلبانی که با لحاظ اولویت های قانونی مندرج در آگهی و نمره کل آزمون عمذومی و تخصصذی کتبذی، دارای    

، جهت انجام مصاحبه یا آزمون عملی دعوت خواهذد شذد و پذس از    برابر تعداد مورد نیاز 3رتبه باالتری هستند، به میزان 

برابر )اصلی و ذخیره( مورد نیاز به عنوان نتایج اولیه آزمذون   5/1انجام مصاحبه یا آزمون عملی، نسبت به انتخاب و معرفی  18 

 .خواهد شداقدام 

 : 25ماده 

 21      ن، جهذت بررسذی مذدارک، بذه ترتیذب زیذر اعذالم        برابر پذیرفته شدگان مرحله اول اعالم نتیجه آزمو 5/1فهرست اسامی 

  می شود :
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برابر در صورت وجود مصاحبه جهت بررسذی صذحت و سذقم     3برابر در صورت فقدان مصاحبه و تا  5/1اعالم اسامی تا 

ربوطذه  مدارک خوداظهاری در هنگام ثبت نام. بدیهی است به میزان افرادی که به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته از فهرست م

 3 حذر گردند، از سایر شرکت کنندگان در آزمون به ترتیب مندرجات آگهی دعوت بعمل خواهد آمد .

 : 26ماده 

ذیرفته شدگان مرحلذه  پس از بررسی مدارک و مستندات  نسبت به معرفی پمدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه 

 6 اقدام خواهد نموداول آزمون )پذیرفته شدگان نهایی( به هسته گزینش 

 : 27ماده 

فرصت خواهند داشت جهت تکمیذل مذدارک و    هفت روز کاریپذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی نتایج، حداکثر 

 9 و نقذص مذدارک   طی مراحل استخدام به واحد استخدام دانشگاه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان

 ن، از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع بکار دعوت به عمل خواهد آمد .ر آناادر مهلت مقرر و یا انصر

  : 28ماده 

مراجعه حضوری پذیرفته شدگان نهایی آزمون به واحد استخدام دانشگاه جهت تکمیل مدارک و اخذ اسذتعالمات مربوطذه    12 

 آقایان( و ...(  )شامل: سوء پیشینه، معاینات پزشکی، تأییدیه تحصیلی، تأییدیه خدمت نظام وظیفه)ویژه 

  : 29ماده 

بکارگیری نیروها از سوی شرکت ها قبل از سیر مراحل جذب و بکارگیری و صدور ابالغ و مجوز از سوی معاونت توسعه  15 

 مدیریت و منابع، ممنوع می باشد .

  : 30ماده 

 18 معتبر خواهد بود . اعالم فهرست اسامی پذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون

    تبصره : در موارد خاک با نظر کمیته آزمون دانشگاه ایو مدت تا دوسال قابل افزایش می باشد.
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 : سایر ضوابط  دهمفصل 

 : 31ماده 

مسئولیت حفظ امنیت آزمون و حفظ و نگهداری سؤاالت و نظارت بر تکثیر و انتقال سؤاالت آزمذون بذه عهذده مذدیریت      3 

سئولیت پاسخگویی به شکایات به عهده اداره بازرسی، ارزیابی عملکذرد و پاسذخگویی بذه شذکایات     حراست دانشگاه و م

 دانشگاه می باشد .

 6 : 32ماده 

افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمیو رسمی و پیمانی دانشگاه و سایر دستگاه های اجرایی بذه هذر نحذو     بکارگیری

 ممنوع می باشد .

 9 : 33ماده 

آئیو نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشذکی )کارمنذدان    38مشمولیو ماده  بکارگیری

 منفصل از خدمت و همچنیو کارمندان اخراج شده توسط سایر مؤسسات و واحدهای تابعه وزات متبوع( ممنوع می باشد .

 12 : 34ماده 

هذی جذذب   منذدرج در آگ مدرک تحصیلی شرایط احراز مورد نیاز  شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی مرتبط باالتر از

ممنوع و در صورت پذیرش و حتی پس از شروع بکار ایو افراد، قرارداد فرد در شرکت خاتمه و از نفذرات ذخیذره دارای   

 15 . جایگزیو خواهد شد شرایط،

 : 35ماده 

صورت شرکت در آزمون، درخصذوک پذذیرش   دارندگان مدرک تحصیلی معادل، حق ثبت نام در آزمون را ندارند و در 

 18 ایو افراد ترتیب اثر داده نمی شود .

 : 36ماده 

در عنوان شغل هایی که در شرایط احراز آنها، عالوه بر مدرک تحصیلی کارشناسی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد نیذز  

 21  . باشد کارشناسی ارشد میتحصیلی ، اولویت با مدرک )نمره کل( وجود دارد، در شرایط برابر
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 : 37ماده 

، مدرک تحصیلی کارشناسذی نیذز وجذود    کاردانیدر عنوان شغل هایی که در شرایط احراز آنها، عالوه بر مدرک تحصیلی 

 3 می باشد . باالترتحصیلی ، اولویت با مدرک )نمره کل (دارد، در شرایط برابر

 : 38ماده 

روز بصذورت   89همزمان با معرفی افراد به گذزینش، بمذدت   به منظور ممانعت از وقفه در ارایه خدمت، بکارگیری نیروها 

 6 آزمایشی بالمانع می باشد .

 : 39ماده 

چنانچه در هر یک از مراحل جذب و بکارگیری، خالر اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طی شذده  

 9 و و بالاثر می گردد .لغبا شرکت  فرد قرارداد، دادارقرکان لم یکو تلقی خواهد شد و در صورت صدور 

 : 40ماده 

به نحوی برنامه ریزی گردد کذه اینگونذه آزمذون هذا      های جذب و بکارگیری نیروی شرکتی حتی المقدوربرگزاری آزمون 

 12 بار در سال برگزار گردد . 2بصورت تجمیع و حداکثر 

  : 41ماده 

نظام وظیفه، تاریخ پایان طرح )جهت افرادی که مالک محاسبه سو، تاریخ فراغت از تحصیل، معافیت دائم یا پایان خدمت 

 15 ثبت نام می باشد . مهلت دارای طرح اجباری می باشند( ، حداکثر آخریو روز

 


