به نام خذا

دستورالعول استخذام پيواني در ضهزداريها

ثِ هٌؾَس خزة ٍ ثْبسگيشي ًيشٍياًسبًي دس ضْشداسيّب ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ ثب سفبيت اغل فذالت
استخذاهي ٍ اًتخبة ضبيستِتشييّب دس ىضبي سٍبثتي ٍ اًتخبة ًيشٍياًسبًي هٌبست از طريق سنجش دانش،
توانايي ،مهارت و ويژگيهاي شخصيتي داوطلبين ،دستَسالقول استخذام ديوبًي ثشاي توبهي هطبمل ضْشداسي ثِ
استثٌبء هطبمل فوليبتي آتصًطبًيّب هَضَؿ دستَسالقول ضوبسُ  145954تبسيخ  1393/11/25ثِ ضشح صيش
اثالك هيگشدد.
فصل اول -تعاريف

هادُ -1دس ايي دستَسالقول اص تقبسيو ٍ اختػبسات صيش استيبدُ هي ضَد.
 سبصهبى :سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي ّطَس
 ضْشداسي :ضْشداسي هتَبضي استخذام
 ضْشداسي ّالًطْش :ضْشداسيّبي ثبالي يِهيليَى ًيش خوقيت ثش اسبس ًتبيح حبغل اص آخشيي
سشضوبسي سسوي ّطَس
 ضَساي اداسي :ضَساي اداسي ٍ استخذاهي ضْشداسيّبي استبى يب ضَساي اداسي ٍ استخذاهي ضْشداسي
حست هَسد
 آصهَى تخػػي :سٌدص داًص ٍ هْبست تخػػي ثشاي تػذي ضنل هَسد تَبضب داٍعلجبى است ِّ ثِ
غَست ّتجي اًدبم هيضَد.
 هػبحجِ :سٌدص حضَسي ٍيژگيّبي ضخػيتي ،ىشديً ،گشش ،فالئٌ ٍ استقذاد يبدگيشي داٍعلجبى
خْت احشاص غالحيتْبي الصم ثشاي تػذي ضنل هَسد تَبضب هي ثبضذ.
 حذ ًػبة آصهَى تخػػيّ :ست حذاٍل 60دسغذ هيبًگيي اهتيبص سِ ًيش ثبالتشيي اهتيبص آصهَى دس ّش
ضنلٍ ،جل اص افوبل ضشايت هشثَط ثِ اهتيبص اٍلَيتّبي دس ًؾش گشىتِ ضذُ دس آصهَى تخػػي هي
ثبضذ .دس غَستيِْ تقذاد داٍعلجبى داساي حذ ًػبة اص آصهَى تخػػي اص سِ ثشاثش ؽشىيت دزيشش دس ّش
ضنل ّوتش ثبضذ ،حذ ًػبة  60دسغذ ثِ  50دسغذ ّبّص هييبثذ.
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 داٍعلت :ىشدي است ِّ داساي ضشايظ هٌذسج دس ايي دستَسالقول ثَدُ ٍ هتَبضي استخذام است.
 داٍعلت ثَهي :ثِ داٍعلجي گيتِ هيضَد ِّ حذاٍل داساي يْي اص ٍيژگيّبي صيش ثبضذ.
الو -ضْشهحل غذٍس ضٌبسٌبهِ داٍعلت يب ّوسش ٍي ثب ضْش هَسد تَبضب ثشاي استخذام يْسبى ثبضذ.
ة -داٍعلت حذاٍل چْبس( )4سبل اص سٌَات تحػيلي (اثتذايي ،ساٌّوبيي ،دثيشستبى ٍ يب داًطگبُ) سا ثِ
غَست هتَالي يب هتٌبٍة دس ضْش هحل هَسد تَبضب ثشاي استخذام عي ّشدُ ثبضذ.
جّ -وسش ٍ ىشصًذاى ّبسهٌذاى سسوي ٍ ديوبًي دٍلت ٍ يب ًيشٍّبي هسلح (افن اص ضبمل ٍ يب ثبصًطستِ)
ِّ ضْش هحل خذهت ىقلي يب ثبصًطستگي آًبى ثب ضْش هحل هَسد تَبضب ثشاي استخذام يْسبى ثبضذ.
د– داٍعلت يب دذس ،هبدس ٍ يب ّوسش ٍي ،حذاٍل چْبس( )4سبل سبثَِ دشداخت حٌ ثيوِ دس ضْش هحل
هَسد تَبضب ثشاي استخذام سا داضتِ ثبضٌذ .دشداخت حٌ ثيوِ ثِ هذت تقييي ضذُ غشىب تَسظ يْي اص
هَاسد هزَّس ٍبثل احتسبة است.
تثصزُ -1هجٌبي استبى ٍ ضْشستبى ثشاي تقييي ثَهي ثَدى ،تَسيوبت ّطَسي دس صهبى ثجتًبم هيثبضذ.
تثصزُ -2دس غَستيِْ ضْشداسي هتَبضي استخذام ،دس ضْشستبى يب استبًي ٍشاس داضتِ ثبضذ ِّ ضْش داٍعلت
(هَضَؿ ثٌذّبي الو ،ة ،ج ٍ د) دس آى ضْشستبى ٍ يب استبى ٍاٍـ ثبضذ،داٍعلت ثِ تشتيت هطوَل هضايبي
داٍعلجيي ثَهي ضْشستبى ٍ استبى خَاّذ ثَد.
فصل دوم -ضزايط ورود به فزاينذ آسهوى

هادُ -2ضشايظ فوَهي ٍسٍد ثِ ىشآيٌذ آصهَى ثِ ضشح صيش است:
 -1داضتي حذاّثش سي ٍ دٌح سبل توبم سي دس اٍليي سٍص ثجت ًبم.
 -2داضتي تبثقيت ايشاى
 -3داسا ثَدى ّبست دبيبى خذهت يب ّبست هقبىيت ٍبًًَي ثشاي هشداى
 -4فذم افتيبد ثِ هَاد هخذس ٍ دخبًي
ً -5ذاضتي سبثَِ هحَْهيت خضايي هَثش
ً -6ذاضتي هوٌَفيت استخذام دس دستگبّْبي اخشايي ثِ هَخت آساء هشاخـ ٍبًًَي
 -7داضتي سالهت خسوبًي ٍ سٍاًي ٍ تَاًبيي ثشاي اًدبم ّبسي ِّ دس آى ضنل استخذام هيضَد.
 -8داسا ثَدى حذاٍل هذسُ تحػيلي دبيبى دٍسُ هتَسغِ
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 -9افتَبد ثِ ديي هجيي اسالم ٍ يب يْي اص اديبى ضٌبختِ ضذُ دس ٍبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى
 -10التضام ثِ ٍبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى
تثصزُ -1ضشّت ضْشداساى ٍ دّيبساى ىقلي ثِ ضشط داسا ثَدى ضشايظ هشثَط دس آصهَى استخذاهي ثالهبًـ است.
تثصزُ -2داٍعلجبى ًويتَاًٌذ اص هستخذهيي سسوي ،ثبثت ٍ ديوبًي سبيش دستگبُّبي اخشايي ٍ ثبصًطستِ يب
ثبصخشيذ خذهت ثبضٌذ.
فصل سوم -فزآينذ بزگشاري آسهوى

هادُ -3سْويِ استخذاهي ّش استبى ٍ ّش ضْشداسي ّالًطْش دس سَو سْويِ استخذاهي اثالمي سبصهبى
هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي ّطَس ثب دس ًؾش گشىتي هقيبسّب ٍ ضبخعّبي هشثَط ثِ ّوشاُ ثشًبهِ صهبًجٌذي اخشاي ايي
دستَسالقول تَسظ سبصهبى تقييي ٍ ثِ استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ريشثظ افالم هيضَد.
هادُ -4هدَص ثْبسگيشي ًيشٍياًسبًي دس ضْشداسي دس سَو هدوَؿ سْويِ استخذاهي ِّ اص سَي سبصهبى
افالم هيضَد ثب سفبيت هَاسد صيش ثِ تيْيِ ّش دست ثِ تػَيت ضَساي اداسي ريشثظ هيسسذ.
 افالم سسوي ضْشداسي ريشثظ دسخػَظ تقذاد ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص ثب دس ًؾش گشىتي هقيبسّبيي
ًؾيش تقذاد دستّبي ثالتػذي سبصهبًي ،خوقيت ضْشيٍ ،يژگيّبي هحيغي ٍ اختػبغي ضْش هَسد
ًؾش ٍ تقذاد تدْيضات ،هبضييآالت ٍ ًيشٍي اًسبًي ىقلي
 ديصثيٌي افتجبس الصم ثشاي استخذامّبي خذيذ دس ثَدخِ ضْشداسي
ٍ خَد سبختبس سبصهبًي هػَة اص سَي سبصهبى
تثصزُ -ضَساي اداسي دس تخػيع هدَصّبي استخذاهي ثِ ضْشداسيّبً ،سجت  60ثِ  40هدوَؿ ّضيٌِّبي
ثشًبهِ خذهبت اداسي ٍ خذهبت ضْشي ثِ ّضيٌِّبي فوشاًي دس ّش ضْشداسي سا سفبيت خَاّذ ًوَد.
هادُ -5استبًذاسي يب ضْشداسي ّالًطْش آگْي استخذام سا ثشاسبس سَو هدَصّبي هػَة ّش ضْشداسي ٍ
ضشايظ هٌذسج دس ايي دستَسالقول ثشاسبس ًوًَِ آگْي ديَست ضوبسُ يِ تْيِ ٍ ثِ عَس فوَهي اص عشيٌ
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خشايذ ّثيشاالًتطبس استبًي ٍ سسبًِّبي فوَهي دس سغح استبى ثش اسبس خذٍل صهبًجٌذي هٌتطش هيًوبيذ ٍ
ًسخِ الْتشًٍيْي آى سا ثشاي دسج دس ٍة سبيت استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ٍشاس هيدّذ.
تثصزُ -1سْويِ  25دسغذ هَضَؿ هبدُ  8ايي دستَسالقول ،هقشىي ضذُ اص سَي ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى
ٍجل اص اًتطبس آگْي ّسش ٍ دس آگْي دسج ًويضَد .دسغَستيِّ ثِ ّش دليل ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى ًسجت
ثِ هقشىي اىشاد ٍاخذ ضشايظ ثِ تقذاد هزَّس تب ٍجل اص صهبى افالهي اص سَي استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش
اٍذام ًٌوبيذ ،ضَساي اداسي هيتَاًذ ثبٍيوبًذُ سْويِ هزَّس سا دس آگْي استخذام لحبػ ًوبيذ.
تثصزُ -2ضشايظ احشاص ٍ ضشايظ اختػبغي هطبمل هٌذسج دس آگْي استخذام تَسظ سبصهبى افالم خَاّذ ضذ.
تثصزُ -3داٍعلجبى هيتَاًٌذ تٌْب دس يِ فٌَاى ضنلي ٍ دس ضْشّبي هختلو يِ استبى ثِ تشتيت اٍلَيتي ِّ
دس ٌّگبم ثجت ًبم افالم هيًوبيٌذ حذاّثش تب سِ هحل خنشاىيبيي هَسد تَبضب سا اًتخبة ًوبيٌذ.
تثصزُ -4ثجت ًبم اص داٍعلجبى استخذام اص عشيٌ سبيت ايٌتشًتي ِّ دس استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ايدبد
خَاّذ ضذ ،ثقول خَاّذ آهذ .غيحِ اغلي سبيت هيثبيست ثِ گًَِاي عشاحي گشدد تب داٍعلجبى ،ىْشست
ضْشداسيّبي استخذام ٌٌّذُ ،ىْشست هطبمل ٍ ضشايظ احشاص ٍ ضشايظ ضشّت دس آصهَى سا سؤيت ٍ ثجت ًبم
ًوبيٌذ.
هادُ -6آصهَى تخػػي دس ّش فٌَاى ضنلي تَسظ استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ثِ غَست چْبسگضيٌِاي ٍ
ثِ تقذاد  120سَال ضبهل  90سَال ثِ غَست ّبسثشدي ٍ تخػػي دس ضنل هشثَط ٍ  30سَال ثشاي سٌدص
َّش ،سشفت ،دٍت ٍ استقذاد يبدگيشي ثب احتسبة ًوشُ هٌيي عشاحي (سَو اهتيبص آصهَى تخػػي  100هي
ثبضذ ٍ ثِ اصاي ّش سِ دبسخ ملظ يِ ًوشُ هٌيي دس ًؾشگشىتِ هيضَد ٍ ).ثش اسبس افالم ٍجلي ثب ّوبٌّگي
ّويتِ ثشگضاسي آصهَى (هَضَؿ هبدُ  31ايي دستَسالقول) ثشگضاس خَاّذ ضذ.
تثصزُ -1استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش هيتَاًذ ثب هَاىَت ضَساي اداسي توبم هشاحل آصهَى تخػػي
هَضَؿ ايي هبدُ سا ثِ هَسسبت ريػالح ثب حيؼ حٌ ًؾبست ٍ سفبيت هيبد ديَست ضوبسُ دٍ ٍاگزاس ًوبيذ.
تثصزُ -2هدوَفِ سَاالت اهتحبى ثب حيؼ هحشهبًگي ثِ حشاست استبًذاسي ٍ يب حشاست ضْشداسي ّالًطْش
تحَيل دادُ خَاّذ ضذ تب تبسيخ ثشگضاسي آصهَى هضثَس ثب حضَس افضبي ّويتِ ثشگضاسي آصهَى دس هحل ٍشًغيٌِ
تْثيش ضَد.
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هادُ -7استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش سِ ثشاثش هدَص ثْبسگيشي ًيشٍي اًسبًي دس ّش فٌَاى ضنلي دس ّش
ضْشداسي سا اص هيبى ضشّتٌٌّذگبى دس آصهَى تخػػي ثِ تشتيت ًوشات ىضلي ثِ ضشط داسا ثَدى حذ ًػبة
اًتخبة ٍ ثشاي ضشّت دس هػبحجِ (ثش اسبس ديَست ضوبسُ سِ ايي دستَسالقول) ِّ سَو اهتيبص آى ثشاي
ّشيِ اص داٍعلجبى  100اهتيبص هي ثبضذ ،ؽشه هذت ّ 2يتِ دس اص افالم ًتبيح آصهَى تخػػي هقشىي هيٌّذ.
دس غَستيِّ تقذاد اىشاد ضشّت ٌٌّذُ دس هػبحجِ ثِ ّش دليل هوْي اص  3ثشاثش هزَّس ّوتش ضَد ثِ اًذاصُ 3
ثشاثش هدَص ثْبسگيشي ًيشٍي اًسبًي دس ّش فٌَاى ضنلي دس ّش ضْشداسي اص سبيش داٍعلجبى ثِ تشتيت ًوشات ىضلي
ثِ ضشط ّست حذًػبة دفَت ثقول هيآيذ .دسغَستيِّ تقذاد اىشاد داساي حذًػبة دس ضنل ٍ هحل هَسد
تَبضب ّوتش اص ؽشىيت دزيشش ثبضذّ ،وِ داٍعلجبى ٍاخذ حذًػبة ثشاي اًدبم سبيش هشاحل هشثَط هقشىي
خَاٌّذ ضذ.
تثصزُ -1حذًػبة هَضَؿ ايي هبدُ  60دسغذ هيبًگيي اهتيبص سِ ًيش ثبالتشيي اهتيبص آصهَىٍ ،جل اص افوبل
ضشايت هَضَؿ هَاد  16 ٍ 15 ،14 ،13 ،12ايي دستَسالقول هيثبضذ.
تثصزُ -2داٍعلجبًي ِّ اص سْويِ  %5استخذاهي (سصهٌذگبى ثب سبثَِ حذاٍل ضص هبُ حضَس داٍعلجبًِ دس
خجِّْب ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى ،آصادگبى ّوتش اص يْسبل اسبست ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى ،خبًجبصاى ٍ ّوسش ٍ
ىشصًذاى آًبى ٍ خَاّشاى ٍ ثشادساى ضْذاء) استيبدُ هيًوبيٌذ ،ثِ ضشط ّست حذ ًػبة اهتيبص الصم ٍ داسا ثَدى
ضشايظ هٌذسج دس آگْي دس اص اًدبم هػبحجِ ثِ تشتيت ًوشُ ًْبيي (هَضَؿ هبدُ  18ايي دستَسالقول) اص %5
سْويِ ٍبًًَي هشثَط اص هدوَؿ سْويِّبي استخذاهي استبى ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد.
تثصزُ -3دس غَستيِْ تقذاد داٍعلجبى داساي حذًػبة اص آصهَى تخػػي اص سِ ثشاثش ؽشىيت دزيشش دس ّش
فٌَاى ضنلي ّوتش ثبضذ ،حذًػبة  60دسغذ هَضَؿ تجػشُ يِ ايي هبدُ ثِ  50دسغذ ّبّص هييبثذ.
تثصزُ -4دس غَستيِّ تقذاد ضشّتٌٌّذگبى دس ّش فٌَاى ضنلي ّوتش اص سِ ًيش ثبضذ  60دسغذ هيبًگيي
اهتيبص آصهَى تخػػي ّوبى تقذاد ضشّت ٌٌّذُ ،هجٌبي حذًػبة خَاّذ ثَد.
هادُ -8استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش حذاٍل ثيست ٍ دٌح دسغذ (ً )%25يبصّبي استخذاهي ضْشداسيّب سا
اص هيبى خبًجبصاى ٍ آصادگبى ىبٍذ ضنل ٍ ىشصًذاى ٍ ّوسشاى ضْذاء ٍ خبًجبصاى ثيست ٍ دٌح دسغذ ( ٍ )%25ثبالتش
ٍ ىشصًذاى ٍ ّوسشاى آصادگبى يْسبل ٍ ثبالي يْسبل اسبست ،هقشىي ضذُ اص سَي ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى،
ثبسفبيت سَو هَشس دسايي هبدُ تأهيي ٍ ثِ استخذام آًبى اص هحل هدَصّبي هشثَط ٍ دستْبي ثذٍى هتػذي
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اٍذام هيًوبيذ ٍ دٌح دسغذ ( )%5سْويِ استخذاهي سا ًيض ثِ سصهٌذگبى ثب سبثَِ حذاٍل ضص هبُ هتَالي يب ًِ
هبُ هتٌبٍة حضَس داٍعلجبًِ دس خجِّْب ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى ،آصادگبى ّوتش اص يْسبل اسبست ٍ ّوسش ٍ
ىشصًذاى آًبى ،خبًجبصاى ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى ٍ خَاّشاى ٍ ثشادساى ضْذاء اختػبظ هيدّذ.
تثصزُ -1ثب تَخِ ثِ ٍبًَى اغالح ثٌذ «ٍ» هبدُ ٍ 44بًَى ثشًبهِ دٌدن تَسقِ هجٌي ثش ايٌِْ سفبيت ضشايظ فلوي
ٍ تخػػي الصم ثشاي استيبدُ اص سْويِ تقييي ضذُ دس هبدُ هزَّس ثشاي داٍعلجبى الضاهي است ،اص هقشىي ضذگبى
ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى ثش اسبس ديَست ضوبسُ سِ ايي دستَسالقول ثشاي احشاص ضشايظ الصم دس ضنل هشثَط
هػبحجِ ثقول آهذُ ٍ اىشاد ًْبيي ثش ايي اسبس دس ضنل هشثَط ٍ دس ّش ضْشداسي ثب اٍلَيت ثَهي ضْش،
ضْشستبى ٍ استبى اًتخبة ٍ هقشىي هيضًَذ.
تثصزُ -2استخذام هبصاد ثش  %30سْويِ ايثبسگشاى اص عشيٌ سٍبثت ثب سبيش داٍعلجبى ٍاخذ ضشايظ غَست خَاّذ
گشىت.

هادُ -9هقلَليي فبدي ثِ ضشط ّست حذ ًػبة اهتيبص الصم ٍ داسا ثَدى ضشايظ هٌذسج دس آگْي ثِ تشتيت ًوشُ
ًْبيي (هَضَؿ هبدُ  18ايي دستَسالقول) اص  %3سْويِ ٍبًًَي هشثَط اص هدوَؿ سْويِّبي استخذاهي استبى ٍ
يب ضْشداسي ّالًطْش ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد.
هادُ -11استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش هيتَاًذ حذاّثش دُ دسغذ (ً )%10يبصّبي استخذاهي ضْشداسيّب سا
ثِ داٍعلجبى ًخجِ ِّ داساي تبييذيِ اص ثٌيبد هلي ًخجگبى هيثبضٌذ ،ثِ ضشط داضتي ضشايظ فوَهي هَضَؿ هبدُ
 2ايي دستَسالقول ٍ اخز حذاٍل ّيتبد ٍ دٌح دسغذ اص سَو اهتيبص هػبحجِ ثذٍى ضشّت دس آصهَى تخػػي ثِ
تشتيت ًوشات ىضلي اختػبظ دّذ.
فصل چهارم -اعالم نتايح

هادُ -11اًتخبة ًْبيي دزيشىتِ ضذگبى آصهَى دس اص هَىَيت دس ّليِ هشاحل آصهَى تخػػي ،هػبحجِ ٍ
گضيٌص غَست خَاّذ گشىت ٍ تب ٍجل اص غذٍس احْبم استخذام ديوبًي ثشاي دزيشىتِ ضذگبى حَي ايدبد ًخَاّذ
ضذ.
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هادُ -12اهتيبص آصهَى تخػػي ّبسٌّبى ضبمل (دس ضشّتّبي عشه ٍشاسداد ضْشداسي تب ٍجل اص اثتذاي سبل
ٍ ٍ 1390شادادي) دس ضْشداسي ضْش هتَبضي استخذام يب سشثبصاى ٍؽييِ ِّ دٍساى خذهت سشثبصي خَد سا ثِ
غَست ّبهل (ثذٍى دسيبىت هقبىيت ٍ ّسش خذهت) ٍ هٌـ اًضجبعي ثِ غَست اهشيِ دس ضْشداسي گزساًذُاًذ ثِ
اصاي ّش سبل سبثَِ خذهت  3دسغذ تب سَو  25دسغذ ٍ ثشاي ّبسٌّبى ضبمل (دس ضشّتّبي عشه ٍشاسداد
ضْشداسي تب ٍجل اص اثتذاي سبل ٍ ٍ 1390شادادي) دس يْي اص ضْشداسيّبي ضْشستبى ّوبى ضْش ثِ اصاي ّش
سبل سبثَِ خذهت  2/5دسغذ تب سَو  20دسغذ ٍ ثشاي ّبسٌّبى ضبمل (دس ضشّتّبي عشه ٍشاسداد ضْشداسي
تب ٍجل اص اثتذاي سبل ٍ ٍ 1390شادادي) دس يْي اص ضْشداسي ّبي استبى ّوبى ضْش ثِ اصاي ّش سبل سبثَِ
خذهت  2دسغذ تب سَو  18دسغذ ضشة ضذُ ٍ هجٌبي هحبسجِ اهتيبص آصهَى تخػػي ٍشاس هيگيشد .افوبل
اهتيبص هشثَعِ ثشاي ّبسٌّبى داساي ٍشاسداد هستَين ثب ضْشداسي هطشٍط ثِ داسا ثَدى سبثَِ دشداخت ثيوِ دس
ضْشداسيّب تب  120سٍص ٍجل اص تبسيخ ثشگضاسي آصهَى تخػػي هيثبضذ.
هادُ -13اهتيبص آصهَى تخػػي داٍعلجبى ثَهي ضْش هتَبضي استخذام دس  ٍ 1/15داٍعلجبى ثَهي ضْشستبى
ضْش هتَبضي استخذام دس  1/1ضشة ضذُ ٍ هجٌبي هحبسجِ اهتيبص آصهَى تخػػي ٍشاس هيگيشد.
هادُ -14اهتيبص آصهَى تخػػي دّيبساى دس يْي اص دّيبسيّبي استبى ضْش هتَبضي استخذام ثِ اصاي ّش سبل
سبثَِ خذهت ثب تبييذ ثخطذاس ريشثظ  3دسغذ تب سَو  20دسغذضشة ضذُ ٍ هجٌبي هحبسجِ اهتيبص آصهَى
تخػػي ٍشاس هيگيشد.
هادُ -15اهتيبص آصهَى تخػػي ضْشداساى ِّ دس يْي اص ضْشّبي استبى ضْش هتَبضي استخذام ،ضْشداس ثَدُاًذ
ثِ اصاي ّش سبل سبثَِ خذهت ثب تبييذ استبًذاسي ريشثظ  3دسغذ تب سَو  25دسغذ ضشة ضذُ ٍ هجٌبي هحبسجِ
اهتيبص آصهَى تخػػي ٍشاس هيگيشد.
هادُ -16اهتيبص آصهَى تخػػي ىشصًذاى ّبسٌّبى ىَت ضذُ حيي خذهت ًبضي اص ّبس دس ضْشداسي ٍ يب اص
ّبساىتبدُ ّلي دائن حيي خذهت دس ضْشداسي دس  1/2ضشة ضذُ ٍ هجٌبي هحبسجِ اهتيبص آصهَى تخػػي ٍشاس
هيگيشد.
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هادُ -17دسغَستي ِّ داٍعلجبى هطوَل ثيص اص يِ اهتيبص اص هضايبي ديص ثيٌي ضذُ دس هَاد 15 ،14 ،13 ،12
ٍ  16ايي دستَسالقول ضًَذ ،غشىب ثبالتشيي اهتيبص ثشاي آًْب هجٌبي هحبسجِ ٍشاس خَاّذ گشىت.
هادًُ -18وشُ ًْبيي ّش داٍعلت ثشاسبس اهتيبص آصهَى تخػػي ثب «ضشيت  ٍ »2اهتيبص هػبحجِ ثب «ضشيت »1
هحبسجِ ٍ داٍعلجبى ثشاسبس ًوشات ىضلي ٍ دس سَو تقذاد هدَص دس ّش فٌَاى ضنلي ٍ ّش ضْشداسي ثشاي عي
هشاحل گضيٌص هقشىي هيضًَذ.
تثصزُ -1دسغَست فذم تبييذ اىشاد هقشىي ضذُ ثِ گضيٌص ،اص سبيش داٍعلجبى هَضَؿ ايي هبدُ ثِ تشتيت ًوشُ
ىضلي ثِ گضيٌص هقشىي خَاّذ ضذ.
تثصزُ -2دسغَست هسبٍي ثَدى ًوشُ ًْبيي ّست ضذُ داٍعلجبى ،اٍلَيت هقشىي ثِ گضيٌص ثِ تشتيت ثب
ضبمليي ٍشاسدادي ٍ ثَهي ضْش ،ضْشستبى ٍ استبى هيثبضذ.
هادُ -19استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ّبسًبهِاي اص اهتيبص آصهَى تخػػي ،هػبحجِ ٍ ًوشُ ًْبيي ٍ ستجِ
داٍعلت دس هَبيسِ ثب سبيش داٍعلجبى دس ّش فٌَاى ضنلي ٍ ًيض حذ ًػبة آصهَى تخػػي سا تْيِ ٍ ثِ اعالؿ
ضشّتٌٌّذگبى سسبًذُ ٍ ًتبيح ًْبيي آصهَى سا دس ٍة سبيت سسوي استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ٍشاس
خَاّذ داد.
فصل پنجن -سايز هوارد

هادُ -21داٍعلجبى هيتَاًٌذ حذاّثش ؽشه هذت دٍ ّيتِ دس اص افالم ًتبيح ،افتشاؼ خَد سا ثِ استبًذاسي ٍ يب
ضْشداسي ّالًطْش ثشاي ثشسسي ٍ افالم ًؾش اسائِ ًوبيٌذ .دس اص هذت هزَّس ثِ افتشاؼ داٍعلجبى تشتيت اثش دادُ
ًخَاّذ ضذ.
هادُ -21دس غَستيِْ داٍعلت دس عَل ىشآيٌذ استخذام اًػشاه دادُ يب ثِ ّش دليل ٍبًًَي اص اداهِ ىشآيٌذ ثبصهبًذ،
استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ًيشات ثقذي سا ثش اسبس ثبالتشيي ًوشُ ًْبيي ّست ضذُ (دس غَست داسا ثَدى
حذ ًػبة) دس ّوبى ضنل ٍ ضْش هَسد تَبضب ثشاي عي هشاحل ثقذي هقشىي خَاّذ ًوَد.
تثصزُ -استيبدُ اص ًيشات ثقذي ثش اسبس ثبالتشيي ًوشُ ًْبيي ّست ضذُ (دس غَست داسا ثَدى حذ ًػبة) دس
ّوبى ضنل ٍ ضْش هَسد تَبضب ثشاي عي هشاحل ثقذي حذاّثش تب يْسبل اص صهبى ثشگضاسي آصهَى اهْبىدزيش است.
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هادُ -22دس غَستيِْ داٍعلجبى ثِ ّش دليلي حبيض ضشايظ الصم ثشاي استخذام دس ضنل ٍ دست هَسد تَبضب
ًگشدًذ ،استخذام دس ضنل ٍ دست هشثَط اص عشيٌ آصهَىّبي آتي تبهيي خَاّذ ضذ.
هادُ -23دزيشىتِضذگبى ًْبيي هَؽيٌذ حذاّثش ؽشه هذت  10سٍصّبسي دس اص افالم سسوي استبًذاسي ٍ يب
ضْشداسي ّالًطْش ًسجت ثِ اسائِ هذاسُ الصم ٍ تْويل دشًٍذُ ٍ اسائِ تقْذ هحضشي ثشاي ّيت سبل (ثش اسبس
ًوًَِ ديَست ضوبسُ چْبس) هجٌي ثش فذم دسخَاست اًتَبل ،هأهَسيتّ ٍ ،شگًَِ خبثدبيي هحل خذهت ثِ سبيش
ضْشداسيّب ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ ٍ ًيض دستگبُّبي اخشايي اٍذام ًوبيٌذ .فذم هشاخقِ ٍ اسائِ هذاسُ الصم دس
هْلت هَشس ثِ هٌضلِ اًػشاه ٍي اص استخذام تلَي خَاّذ ضذ.
تثصزُ -اًتػبة ثِ دست هَبهبت هَضَؿ هبدُ ٍ 71بًَى هذيشيت خذهبت ّطَسي ٍ ضْشداس يْي اص ضْشّبي
ّطَس دس هذت تقْذ هحضشي هَضَؿ ايي هبدُ ثالهبًـ است.
هادُ -24غذٍس حْن استخذاهي ثشاي دزيشىتِضذگبى ًْبيي هٌَط ثِ اخز ضوبسُ هستخذم اص سبهبًِ الْتشًٍيْي
(سبهبًِ سيٌب) ثش اسبس ثخطٌبهِ ضوبسُ  41318 ٍ 41316تبسيخ  93/9/23سبصهبى هيثبضذ .استبًذاسي ٍ يب
ضْشداسي ّالًطْش هَؽو است حذاّثش ؽشه هذت يِهبُ دس اص تْويل ىشآيٌذ استخذام ٍ ًؾشيِ هثجت
گضيٌص ًسجت ثِ اخز ضوبسُ هستخذم اٍذام ًوبيذ.
تثصزُ -استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش هَؽو است ثب ّوْبسي ضْشداسيّبي ريشثظ دٍسُّبي آهَصضي ثذٍ
خذهت سا ثشاي دزيشىتِضذگبى ثش اسبس ًؾبم آهَصش ّبسٌّبى ضْشداسي ٍجل اص آمبص ىقبليت آًبى دس ضْشداسي
ثشگضاس ًوبيذ.
هادُّ -25ضيٌِ ثشگضاسي آصهَى تخػػي ٍ هػبحجِ اص هحل ّضيٌِ ثجت ًبم داٍعلجبى خَاّذ ثَد .هيضاى ّضيٌِ
آصهَى ثب تَخِ ثِ ضشايظ ثشگضاسي ٍ اهْبًبت استبًذاسي ٍ ضْشداسي ،ثش اسبس ضَاثظ ٍ هَشسات هشثَط ثِ تبييذ
ّويتِ ثشگضاسي آصهَى خَاّذ سسيذ.
تثصزُ -دس هَاسديِّ ثش اسبس ٍَاًيي ٍ هَشسات دشداخت توبم يب ٍسوتي اص ّضيٌِ آصهَى ثشاي اٍطبس خبظ ثِ
فْذُ ضْشداسي هيثبضذ ،اٍذاهبت الصم غَست خَاّذ گشىت.
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هادُ -26هَاسد ريل ثِ ضشط اسائِ تبييذيِّبي هقتجش ثِ حذاّثش سي هَشس دس هبدُ  2ايي دستَسالقول اضبىِ
خَاّذ ضذ.
الو -داٍعلجبًي ِّ دس خجِّْبي ًجشد حٌ فليِ ثبعل (اص تبسيخ  1359/6/31لنبيت  )1367/5/29ثِ عَس
داٍعلجبًِ خذهت ًوَدُاًذ ،ثِ هيضاى هذت حضَس دس خجِْ ٍ ّوچٌيي هذت صهبى ثستشي ضذى ٍ يب استشاحت
دضضْي سصهٌذگبى داٍعلت دس اثش هدشٍحيت دس خجِّْبي ًجشد حٌ فليِ ثبعل.
ة -افضبي خبًَادُ ضْذا ،آصادگبى ،هيََداالثشّب ،خبًجبصاى (ّوسش ،ىشصًذاى ،دذس  ،هبدس ،خَاّش ٍ ثشادس) تب هيضاى
 5سبل.
ج -داٍعلجبًي ِّ دس عَل خٌگ تحويلي ثِ اسبست دضوي ثقثي ٍ يب گشٍُ ّبي ضذ اًَالة دسآهذُ اًذ ثِ هيضاى
هذت اسبست ٍ حضَس دس خجِْ
د -داٍعلجبًي ِّ ثِ غَست ميشسسوي ٍ توبم ٍٍت دس ٍصاستخبًِ ،هَسسبت ٍ ضشّتّبي دٍلتي ،ثبًِّب ٍ
ضشّتّبي تحت دَضص آًْب ،ضشّتّبي ثيوِ دٍلتي ،ضْشداسيّب ،هَسسبت ٍ ضشّتّبي تبثقِ ٍ ٍاثستِ ثِ آى
هَسسبت ٍ ضشّتّبي دٍلتي ِّ ضوَل ٍبًَى ثشآًْب هستلضم رّش ًبم است ٍ ّوچٌيي هَسسبت ٍ ضشّتّبي
هلي ٍ هػبدسُ ضذُ ٍ هَسسبتي ِّ ثِ ًحَي اص ثَدخِ ٍ ّوِ دٍلت استيبدُ هي ٌٌّذًْ ،بدّبي اًَالة اسالهي
ٍ ضشّتّبي تحت دَضص آًْب اص تبسيخ  1357/11/22ثِ خذهت اضتنبل داضتِ اًذ ،ثِ هيضاى هذت خذهت ميش
سسوي آًْب .الصم ثِ رّش است سبثَِ خذهتي اىشاد دس ضشّتْبي عشه ٍشاسداد ثب ضْشداسيّب هطوَل اهتيبصات ايي
ثٌذ ًويثبضذ ،ثِ استثٌبء ّبسٌّبًي ِّ ثغَس توبم ٍٍت ثب دشداخت حٌ ثيوِ دس ضشّتّبي عشه ٍشاسداد ثب
ضْشداسي ِّ تب ٍجل اص اثتذاي سبل  1390دس ضْشداسي اضتنبل داضتِاًذ.
تثصزُ -عَل هذت خذهت ًؾبم ٍؽييِ داٍعلجبى ثِ حذاّثش سي هَشس دس هبدُ  2ايي دستَسالقول اضبىِ ًخَاّذ
ضذ.
هادُ -27ثِ هذاسُ اسسبلي تَسظ داًطدَيبى ٍ داسًذگبى هذاسُ تحػيلي دبيييتش اص هَبعـ تحػيلي افالم ضذُ
دس ضشايظ احشاص هطبمل هَسد اضبسُ ٍ ّوچٌيي هذاسُ دس سضتِّبي ميشهشتجظ ٍ هقبدل ( ثِ استثٌبي داسًذگبى
هذاسُ تحػيلي هقبدل غبدسُ اص داًطگبُّب ٍ هَسسِّبي آهَصش فبلي ّطَس ِّ دس آصهَى خبهـ سبصهبى
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سٌدص آهَصش ّطَس ضشّت ًوَدُ ٍ ٍجَل ضذُاًذ ٍ گَاّي هجٌي ثش اداهِ تحػيل دس هَغـ ثبالتش ثب اسصش
فلوي داسًذ) تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
هادُ -28داٍعلجبى هيثبيست تب اٍليي سٍص ثجت ًبم داساي هذاسُ تحػيلي هٌذسج دسآگْيّ ،بست دبيبى خذهت
يب هقبىيت ٍبًًَي ،گَاّي ًبهِ دبيِ يْن ٍ دٍم ثشاي داٍعلجبى ريشثظ ٍ ضشايظ سٌي هٌذسج دس ايي دستَسالقول ٍ
آگْي استخذام ثبضٌذ.
هادُ -29چٌبًچِ دس ّش هشحلِ اص هشاحل آصهَى هحشص ضَد داٍعلت ثِ اضتجبُ يب ثِ فوذ اعالفبت خاله ٍاٍـ
افالم ًوَدُ يب ىبٍذ ضشايظ هٌذسج دس آگْي ثبضذ ،اص اًدبم هشاحل ثقذي هحشٍم خَاّذ ضذ ٍ هسئَليت ًبضي اص
فذم سفبيت دٍيٌ ضَاثظ ٍ ضشايظ افالم ضذُ دس هتي آگْي ٍ يب اسسبل هذاسُ ثِ غَست ًبٍع ثش فْذُ داٍعلت
خَاّذ ثَد ،دس ايي غَست خسبست ٍ ّضيٌِ تحويل ضذُ ثشاثش هَشسات اص داٍعلت اخز خَاّذ ضذ.
هادُ -31اختػبظ اىشاد دزيشىتِ ضذُ دس آصهَى استخذاهي ثِ دستْبي سبصهبًي دس ّش ضْشداسي ثِ فْذُ ضَساي
اداسي ريشثظ هيثبضذ.
فصل ضطن – نظارت بز بزگشاري آسهوى

هادُ -31تشّيت ٍ ٍؽبيو ّويتِ ثشگضاسي آصهَى ثِ ضشح صيش است.
الو -تشّيت ّويتِ استبًي:
 هذيشّل دىتش اهَس ضْشي ٍ ضَساّبي استبًذاسي (سييس ّويتِ)
ً وبيٌذُ دىتش حشاست استبًذاسي
ً وبيٌذُ دىتش ثبصسسي ٍ دبسخگَيي ثِ ضْبيبت استبًذاسي
ً وبيٌذُ ضْشداسي هشّض استبى
ً وبيٌذُ دىتش هٌبثـ اًسبًي ٍ تحَل اداسي استبى يب فٌبٍيي هطبثِ
ة -تشّيت ّويتِ ضْشداسي ّالًطْش:
 هقبٍى ضْشداس دس حَصُ هٌبثـ اًسبًي (سييس ّويتِ)
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ً وبيٌذُ استبًذاسي ريشثظ
ً وبيٌذُ ٍاحذ سبختبس سبصهبًي ضْشداسي يب فٌبٍيي هطبثِ
ً وبيٌذُ حشاست ضْشداسي
ً وبيٌذُ ثبصسسي ٍ دبسخگَيي ثِ ضْبيبت ضْشداسي
جٍ -ؽبيو ّويتِ:
 تبييذ غحت ثشگضاسي آصهَى
 تقييي اىشاد گشٍُ هػبحجِ ٌٌّذُ
 تقييي هيضاى ّضيٌِ ّبي ثشگضاسي آصهَى ثب تَخِ ثِ ضشايظ ثشگضاسي ٍ اهْبًبت استبًذاسي ٍ ضْشداسي
 تقييي هحل ثشگضاسي آصهَى
 سبيش هَاسد هحَلِ دس ايي دستَسالقول
هادُ -32هشاحل ًؾبست ثش ثشگضاسي آصهَى ثِ ضشح صيش هيثبضذ.
 ثبصگطبيي دبّتْبي دلوخ ضذُ سَاالت تخػػي ٍ دبسخٌبهِ ّبي داٍعلجبى ضشّتٌٌّذُ دس آصهَى
ثب حضَس ًوبيٌذگبى حشاست ٍ استبًذاسي دس هحل ثشگضاسي آصهَى.
 تٌؾين غَستدلسبت هشثَط ثِ ثبصگطبيي دبّتْبي دلوخ ضذُ سإاالت تخػػي ٍ دبسخٌبهِ ّب.
 اخز ىْشست اسبهي ٍ هطخػبت ّبهل توبهي داٍعلجبى استخذام ٍاخذ ضشايظ ضشّت دس آصهَى
استخذاهي ٍجل اص اخشاي آصهَى استخذاهي ثِ غَست ّبمزي (ىيضيْي) ٍ الْتشًٍيْي.
ً ؾبست ّبهل ثش ثشگضاسي آصهَى دس چبسچَة هَشسات هشثَط.
ً ؾبست ثش خوـ آٍسي ٍ الُ ٍ هْش دبسخٌبهِّبي ضشّتٌٌّذگبى دس خلسِ (حبضشيي ٍ مبئجيي) ٍ
تحَيل آى ثِ ًوبيٌذُ حشاست.
 تٌؾين غَستدلسبت هشثَط ثِ الُ ٍ هْش دبسخٌبهِّب.
ً ؾبست ثش ثبصگطبيي دبسخٌبهِ (حبضشيي ٍ مبئجيي) داٍعلجبى ثشاي ٍشائت آًْب ٍ افالم ًتبيح.
ً ؾبست ّبهل ثش ٍشائت دبسخٌبهِ داٍعلجبى.
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هادُ -33هسئَليت حسي اخشاي ايي دستَسالقول ثش فْذُ هقبًٍيي فوشاًي استبًذاسيّب ٍ ضْشداساى ّالًطْشّب
ٍ ًؾبست ثش حسي اخشاي آى ثش فْذُ سبصهبى هيثبضذ.
فصل هفتن – پيوست هاي دستورالعول

پيَست يكً -وًَِ آگْي استخذام
پيَست دًٍ -وًَِ تقْذات هدشي ثشگضاسي آصهَى
پيَست سًِ -وًَِ ىشم هػبحجِ
پيَست چْارً -وًَِ تقْذًبهِ هحضشي
ايي دستَسالقول دس  33هبدُ ٍ  24تجػشُ ٍ چْبس ديَست دس تبسيخ  1393/12/24ثِ تػَيت ضَساي تَسقِ
هذيشيت ٍ سشهبيِ اًسبًي ضْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّبي ّطَس سسيذ.
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پيوست ضواره  - 1نوونه آگهي استخذام

استبًذاسي/ضْشداسي.........................................ثشاي تبهيي ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص اص هحل هدَص استخذاهي ضوبسُ
..........................تبسيخ  ......................سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي ّطَس ،تقذاد ً ......يش اص اىشاد ٍاخذ ضشايظ سا
اص عشيٌ ثشگضاسي آصهَى تَاًوٌذيّبي تخػػي ،هػبحجِ ٍ گضيٌص ثِ غَست ديوبًي ثِ ضشح صيشاستخذام
هيًوبيذ.

سديو

فٌَاى ضنلي

هحل خنشاىيبيي خذهت

تقذاد

خٌسيت

ضشايظ احشاص

1
2
3

الف -ضزايط عووهي

 -1داضتي حذاّثش سي ٍ دٌح سبل توبم سي دس اٍليي سٍص ثجت ًبم.
 -2داضتي تبثقيت ايشاى
 -3داسا ثَدى ّبست دبيبى خذهت يب ّبست هقبىيت ٍبًًَي ثشاي هشداى
 -4فذم افتيبد ثِ هَاد هخذس ٍ دخبًي
ً -5ذاضتي سبثَِ هحَْهيت خضايي هَثش
ً -6ذاضتي هوٌَفيت استخذام دس دستگبّْبي اخشايي ثِ هَخت آساء هشاخـ ٍبًًَي
 -7داضتي سالهت خسوبًي ٍ سٍاًي ٍ تَاًبيي ثشاي اًدبم ّبسي ِّ دس آى ضنل استخذام هيضَد.
 -8داسا ثَدى حذاٍل هذسُ تحػيلي دبيبى دٍسُ هتَسغِ
 -9افتَبد ثِ ديي هجيي اسالم ٍ يب يْي اص اديبى ضٌبختِ ضذُ دس ٍبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى
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 -10التضام ثِ ٍبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى
تثصزُ -ضشّت ضْشداساى ٍ دّيبساى ىقلي ثِ ضشط داسا ثَدى ضشايظ هشثَط دس آصهَى استخذاهي ثالهبًـ است.
ب  -ضزايط اختصاصي

 -1داٍعلجبى ًويتَاًٌذ اص هستخذهيي سسوي ،ثبثت ٍ ديوبًي سبيش دستگبُّبي اخشايي ٍ ثبصًطستِ يب ثبصخشيذ
خذهت ثبضٌذ.
 -2دزيشىتِضذگبى ًْبيي هَؽيٌذ حذاّثش ؽشه هذت  10سٍصّبسي دس اص افالم سسوي استبًذاسي يب ضْشداسي
ّالًطْش ًسجت ثِ اسائِ هذاسُ الصم ٍ تْويل دشًٍذُ ٍ اسائِ تقْذ هحضشي ثشاي ّيت سبل هجٌي ثش فذم ّشگًَِ
اًتَبل ٍ هبهَسيت ثِ سبيش ضْشداسيّب ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ ٍ ًيض دستگبُّبي اخشايي ديگش اٍذام ًوبيٌذ .فذم
هشاخقِ ٍ اسائِ هذاسُ الصم دس هْلت هَشس ثِ هٌضلِ اًػشاه ٍي اص استخذام تلَي خَاّذ ضذ.
 -3هَاسد صيش ثِ ضشط اسائِ تبييذيِ ّبي هقتجش ثِ حذاّثش سي هَشس اضبىِ خَاّذ ضذ.
الو -داٍعلجبًي ِّ دس خجِّْبي ًجشد حٌ فليِ ثبعل (اص تبسيخ  1359/6/31لنبيت  )1367/5/29ثِ عَس
داٍعلجبًِ خذهت ًوَدُاًذ ،ثِ هيضاى هذت حضَس دس خجِْ ٍ ّوچٌيي هذت صهبى ثستشي ضذى ٍ يب استشاحت
دضضْي سصهٌذگبى داٍعلت دس اثشهدشٍحيت دس خجِّْبي ًجشد حٌ فليِ ثبعل
ة -افضبي خبًَادُ ضْذا ،آصادگبى ،هيََداالثشّب ،خبًجبصاى (ّوسش ،ىشصًذاى ،دذس  ،هبدس ،خَاّش ٍ ثشادس) تب هيضاى
 5سبل.
ج -داٍعلجبًي ِّ دس عَل خٌگ تحويلي ثِ اسبست دضوي ثقثي ٍ يب گشٍُ ّبي ضذ اًَالة دسآهذُاًذ ثِ هيضاى
هذت اسبست ٍ حضَس دس خجِْ
د -داٍعلجبًي ِّ ثِ غَست ميشسسوي ٍ توبم ٍٍت دس ٍصاستخبًِ ،هَسسبت ٍ ضشّتّبي دٍلتي ،ثبًِّب ٍ
ضشّتّبي تحت دَضص آًْب ،ضشّتّبي ثيوِ دٍلتي ،ضْشداسيّب ،هَسسبت ٍ ضشّتّبي تبثقِ ٍ ٍاثستِ ثِ آى
هَسسبت ٍ ضشّتّبي دٍلتي ِّ ضوَل ٍبًَى ثشآًْب هستلضم رّش ًبم است ٍ ّوچٌيي هَسسبت ٍ ضشّتّبي
هلي ٍ هػبدسُ ضذُ ٍ هَسسبتي ِّ ثِ ًحَي اص ثَدخِ ٍ ّوِ دٍلت استيبدُ هي ٌٌّذًْ ،بدّبي اًَالة اسالهي
ٍ ضشّتّبي تحت دَضص آًْب اص تبسيخ  1357/11/22ثِ خذهت اضتنبل داضتِ اًذ ،ثِ هيضاى هذت خذهت ميش
سسوي آًْب .الصم ثِ رّش است سبثَِ خذهتي اىشاد دس ضشّتْبي عشه ٍشاسداد ثب ضْشداسيّب هطوَل اهتيبصات ايي
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ثٌذ ًويثبضذ ،ثِ استثٌبء ّبسٌّبًي ِّ ثغَس توبم ٍٍت ثب دشداخت حٌ ثيوِ دس ضشّتّبي عشه ٍشاسداد ثب
ضْشداسي ِّ تب ٍجل اص اثتذاي سبل  1390دس ضْشداسي اضتنبل داضتِاًذ.
تثصزُ -عَل هذت خذهت ًؾبم ٍؽييِ داٍعلجبى ثِ حذاّثش سي هَشس دس هبدُ  2ايي دستَسالقول اضبىِ ًخَاّذ
ضذ.
 -4داٍعلت ثَهي :ثِ داٍعلجي گيتِ هيضَد ِّ حذاٍل داساي يْي اص ٍيژگيّبي صيش ثبضذ.
 ضْشهحل غذٍس ضٌبسٌبهِ داٍعلت يب ّوسش ٍي ثب ضْش هَسد تَبضب ثشاي استخذام يْسبى ثبضذ.
 داٍعلت حذاٍل چْبس( )4سبل اص سٌَات تحػيلي (اثتذايي ،ساٌّوبيي ،دثيشستبى ٍ يب داًطگبُ) سا ثِ غَست
هتَالي يب هتٌبٍة دس ضْش هحل هَسد تَبضب ثشاي استخذام عي ّشدُ ثبضذ.
ّ وسش ٍ ىشصًذاى ّبسهٌذاى سسوي ٍ ديوبًي دٍلت ٍ يب ًيشٍّبي هسلح (افن اص ضبمل ٍ يب ثبصًطستِ) ِّ
ضْش هحل خذهت ىقلي يب ثبصًطستگي آًبى ثب ضْش هحل هَسد تَبضب ثشاي استخذام يْسبى ثبضذ.
 داٍعلت يب دذس ،هبدس ٍ يب ّوسش ٍي ،حذاٍل چْبس( )4سبل سبثَِ دشداخت حٌ ثيوِ دس ضْش هحل هَسد
تَبضب ثشاي استخذام سا داضتِ ثبضٌذ .دشداخت حٌ ثيوِ ثِ هذت تقييي ضذُ غشىب تَسظ يْي اص هَاسد
هزَّس ٍبثل احتسبة است.
تثصزُ -1هجٌبي استبى ٍ ضْشستبى ثشاي تقييي ثَهي ثَدى ،تَسيوبت ّطَسي دس صهبى ثجتًبم هيثبضذ.
تثصزُ -2دس غَستيِْ ضْشداسي هتَبضي استخذام ،دس ضْشستبى يب استبًي ٍشاس داضتِ ثبضذ ِّ ضْش داٍعلت دس
آى ضْشستبى ٍ يب استبى ٍاٍـ ثبضذ ،داٍعلت ثِ تشتيت هطوَل هضايبي داٍعلجيي ثَهي ضْشستبى ٍ استبى خَاّذ
ثَد.
ج -ثبت نام و هذارک هورد نياس

 -1داٍعلجبى هي تَاًٌذ تٌْب دس يِ فٌَاى ضنلي ٍ دس ضْشّبي هختلو يِ استبى ثِ تشتيت اٍلَيتي ِّ دس
ٌّگبم ثجت ًبم افالم هيًوبيٌذ حذاّثش تب سِ گضيٌِ هحل خنشاىيبيي هَسد تَبضب سا اًتخبة ٍ اص عشيٌ سبيت
استبًذاسي ٍ يب ضْشداسي ّالًطْش ٍ ثػَست ايٌتشًتي ثجتًبم ٌٌّذ.
 -2ضـشٍؿ ثجت ًبم اص سبفت.....سٍص........تبسيخ ...............ثِ هذت.............سٍص هيثبضذ.
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 -3داٍعلجبى استخذام هيثبيست فْس دشسٌلي  3*4خَد سا ثب فشؼ  ٍ 150استيبؿ  200ديْسل ٍ ثب ىشهت jpg
ٍ حذاّثش ّ 200يلَ ثبيت دس سايبًِ اسْي ًوَدُ ٍ آًشا دس ٍسوت هشثَط دس سبيت ٍاسد ًوبيٌذ.
ٍ -4اسيض ٍخِ ثِ هجلل  .....................سيبل ثِ حسبة .................................ثِ فٌَاى حٌ ضشّت دس آصهَى استخذاهي
داٍعلجبى استخذام( ايثبسگشاى اص دشداخت  %50هجلل هزَّس ٍ ىشصًذاى ضبّذ اص ٍاسيض ٍخِ هزَّس هقبه هيثبضٌذ)
ٍ اعالفبت ىيص ٍاسيضي ٍ سبيش هَاسد سا دس ٍسوت هشثَط ثِ دشداخت ٍخِ ثجت ًبم ٍاسد ٍ ًْبيتب دس اص ثشسسي
هدذد غحت اعالفبت دسج ضذُ ٍ تبييذ هشاتت تَسظ سبيت ،ضوبسُ سّگيشي خَد سا ثشاي ديگيشي هشاحل ثقذي
آصهَى ٍ دسيبىت ّبست ٍسٍد ثِ خلسِ اخز ٍ ًضد خَيص ًگْذاسي ًوبيٌذ.
ّ -5بست ٍسٍد ثِ خلسِ آصهَى استخذام سٍصّبي.................................اصعشيٌ ٍة سبيت ............................ثِ داٍعلجبى
اسائِ هي ضَد.
 -6صهبى ثشگضاسي آصهَى سٍص ...........................تبسيخ  ...........................سبفت  ................است ٍ هحل ثشگضاسي آصهَى
ثش سٍي ّبست ٍسٍد ثِ خلسِ آصهَى داٍعلجبى دسج خَاّذ ضذ.
 -7هذاسُ هَسد ًيبص خْت اسْي دس سبيت ثجت ًبم ثِ ضشح صيش هي ثبضذ:
 تْويل ىشم دسخَاست ضنل

 تػَيش آخشيي هذسُ تحػيلي

 تػَيش غيحِ اٍل ضٌبسٌبهِ (دسغَست داضتي تَضيحبت ّليِ غيحبت)
 تػَيش ّبست هلي (دطت ٍ سٍي ّبست)


تػَيش ّبست دبيبى خذهت ٍؽييِ فوَهي يب ّبست هقبىيت ميشدضضْي

 هستٌذات ايثبسگشي ٍ سَاثٌ دشداخت ثيوِ دس ضْشداسيّب ،سبصهبىّبي ٍاثستِ ٍ دّيبسيّب.
 هستٌذات هشثَط ثِ ًخجگي

 هستٌذات استيبدُ اص سْويِ هقلَليي
د – هواد آسهوى تخصصي

آصهَى تخػػي دس ّش فٌَاى ضنلي ثِ غَست چْبسگضيٌِاي ٍ ثِ تقذاد  120سَال ضبهل  90سَال ثِ غَست
ّبسثشدي ٍ تخػػي دس ضنل هشثَط ٍ  30سَال ثشاي سٌدص َّش ،سشفت ،دٍت ٍ استقذاد يبدگيشي ثب
احتسبة ًوشُ هٌيي عشاحي (سَو اهتيبص آصهَى تخػػي  100هي ثبضذ ٍ ثِ اصاي ّش سِ دبسخ ملظ يِ ًوشُ
هٌيي دس ًؾشگشىتِ هيضَد.).
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ه  -اعالم نتايح

اسبهي داٍعلجبى دزيشىتِ ضذُ ثشاي ضشّت دس هػبحجِ دس سبيت سسوي استبًذاسي يب ضْشداسي ّالًطْش ثقذ اص
ثشگضاسي آصهَى افالم خَاّذ ضذ.
و -تذکزات

 -1دٌح دسغذ ( )%5سْويِ استخذاهي ثِ ايثبسگشاى ٍ خبًَادُّبي آًبى ضبهل سصهٌذگبى ثب سبثَِ حذاٍل ضص
هبُ حضَس داٍعلجبًِ دس خجِّْب ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى ،آصادگبى ّوتش اص يْسبل اسبست ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى
،خبًجبصاى ٍ ّوسش ٍ ىشصًذاى آًبى ٍ خَاّشاى ٍ ثشادساى ضْذاء اختػبظ داسد .اًتخبة ايثبسگشاى دس حذ سْويِ
تقييي ضذُ ( )%5ثِ تشتيت اهتيبص ّست ضذُ اص ثيي ايثبسگشاى ٍاخذ ضشايظ ِّ حذ ًػبة الصم دس آصهَى
تخػػي ٍ هَىَيت دس هػبحجِ سا ّست ًوَدُ ثبضٌذ ٍ هشاحل هشثَط سا ثب هَىَيت عي ًوَدُ ثبضٌذ اًدبم
خَاّذ ضذ.
 -2داٍعلجبى ضبمل دس ضْشداسيّب ،هطشٍط ثِ داسا ثَدى سبثَِ دشداخت ثيوِ دس ضْشداسي تب  120سٍص ٍجل اص
تبسيخ ثشگضاسي آصهَى تخػػي ٍ ّتجي اص اٍلَيت استخذام ثشخَسداسًذ.
 -3دّيبساى ،ضْشداساى ،ىشصًذاى ّبسٌّبى ىَت ضذُ حيي خذهت دس ضْشداسي يب سبصهبىّبي ٍاثستِ ،يب ىشصًذاى
ّبسٌّبى اص ّبساىتبدُ ّلي دائن حيي خذهت دس ضْشداسي يب سبصهبىّبي ٍاثستِ ،اىشاد ثَهي ضْش ،ضْشستبى ٍ
استبى ضْش هتَبضي استخذام اص اٍلَيت استخذام ثشخَسداسًذ.
ً -4وشُ ًْبيي داٍعلت اص هدوَؿ اهتيبص آصهَى تخػػي ثب «ضشيت  ٍ »2اهتيبص هػبحجِ ثب «ضشيت  »1هحبسجِ
هيضَد.
 -5دسغَست هسبٍي ثَدى ًوشُ ًْبيي ّست ضذُ داٍعلجبى ،اٍلَيت هقشىي ثِ گضيٌص ثِ تشتيت ثب ضبمليي
ٍشاسدادي ٍ ثَهي ضْشداسي ،ضْشستبى ٍ استبى هيثبضذ.
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 -6داٍعلجبى هيتَاًٌذ حذاّثش ؽشه هذت دٍ ّيتِ دس اص افالم ًتبيح ،افتشاؼ خَد سا ثِ استبًذاسي يب ضْشداسي
ّالًطْش ثشاي ثشسسي ٍ افالم ًؾش اسائِ ًوبيٌذ .دس اص هذت هزَّس ثِ افتشاؼ داٍعلجبى تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ
ضذ.
 -7چٌبًچِ دس ّش هشحلِ اص هشاحل آصهَى هحشص ضَد داٍعلت ثِ اضتجبُ يب ثِ فوذ اعالفبت خاله ٍاٍـ افالم
ًوَدُ يب ىبٍذ ضشايظ هٌذسج دس آگْي ثبضذ ،اص اًدبم هشاحل ثقذي هحشٍم خَاّذ ضذ ٍ هسئَليت ًبضي اص فذم
سفبيت دٍيٌ ضَاثظ ٍ ضشايظ افالم ضذُ دس هتي آگْي ٍ يب اسسبل هذاسُ ثِ غَست ًبٍع ثش فْذُ داٍعلت
خَاّذ ثَد دس ايي غَست خسبست ٍ ّضيٌِ تحويل ضذُ ثشاثش هَشسات اص داٍعلت اخز خَاّذ ضذ.
 -8ثِ هذاسُ اسسبلي تَسظ داًطدَيبى ٍ داسًذگبى هذاسُ تحػيلي دبيييتش اص هَبعـ تحػيلي افالم ضذُ دس
ضشايظ احشاص هطبمل هَسد اضبسُ ٍ ّوچٌيي هذاسُ دس سضتِّبي ميشهشتجظ ٍ هقبدل ( ثِ استثٌبي داسًذگبى
هذاسُ تحػيلي هقبدل غبدسُ اص داًطگبُّب ٍ هَسسِّبي آهَصش فبلي ّطَس ِّ دس آصهَى خبهـ سبصهبى
سٌدص آهَصش ّطَس ضشّت ًوَدُ ٍ ٍجَل ضذُاًذ ٍ گَاّي هجٌي ثش اداهِ تحػيل دس هَغـ ثبالتش ثب اسصش
فلوي داسًذ) تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 -9اًتخبة ًْبيي دزيشىتِ ضذگبى آصهَى دس اص هَىَيت دس ّليِ هشاحل آصهَى تخػػي ،هػبحجِ ٍ گضيٌص
غَست خَاّذ گشىت.
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پيوست ضواره  – 2نوونه تعهذات هجزي بزگشاري آسهوى

ايي تيبّنًبهِ هبثيي استبًذاسي يب ضْشداسي ّالًطْش...........................ثِ ًوبيٌذگي  ِّ ...........................................اص
ايي دس ّبسىشهب (عشه اٍل) ًبهيذُ هيضَد اص يِ عشه ٍ ضشّت ........................................ثِ ضوبسُ ثجت  ............ثِ
ًوبيٌذگي  ِّ ...........................................................اص ايي دس هدشي (عشه دٍم) ًبهيذُ هي ضَد ثب هيبد صيش هٌقَذ
هيگشدد.
هادُ يك :هَضَع قزارداد
فجبستست اص عشاحي سئَاالت تخػػي ٍ ثجت ًبم ايٌتشًتي ،هذيشيت اهَس سايبًِاي ٍ افالم ًتبيح آصهَى استخذاهي
ضْشداسيّبي استبى  ......................يب ضْشداسي ّالًطْش ......................دس سبل ...........ثشاسبس ضشح خذهبت هبدُ
سِ ايي ٍشاسداد ٍ خذٍل صهبى ثٌذي ديَست دس يِ ًَثت غجح تبسيخ  .............دس استبى ..................ضْش..............
هادُ دٍ :هذت قزارداد:
هذت ٍشاسداد اص تبسيخ اهضبء ٍشاسداد تب  ......هبُ دس اص آى هيثبضذ.
هادُ سِ :شزح خذهات هدزی
الف :هذيزيت اهَر راياًِ ای آسهَى
 دسج آگْي ايٌتشًتي دس سبيت هشثَط ثِ ّوشاُ ضشايظ احشاص؛ اٍلَيت ّبي استخذاهي ٍ ًؾبيش آى ثجت ًبم داٍعلجبى ثػَست ايٌتشًتي دسيبىت ايٌتشًتي ّضيٌِ ثجت ًبم دس آصهَى ( ضوبسُ حسبة  ...................ثبًِ . ..............ضقجِ ............ثِ ًبم..............................
 رخيشُ هذاسُ هَسد ًيبص ٍ فْس داٍعلجبى دس ٌّگبم ثجت ًبم اص عشيٌ آدلَد تَسظ هتَبضي ٌّتشل سيستوي ضشايظ داٍعلجبى دس ٌّگبم ثجت ًبم خْت خلَگيشي اص ثجت ًبم اىشاد ميش هدبص ضبهلهذاسُ تحػيلي؛ تبسيخ اخز هذسُ؛ سضتِ تحػيلي هدبص؛ تبسيخ اخز ّبست هقبىيت يب ّبست دبيبى خذهت؛
حذاّثش سي ثشاي ثجت ًبم.
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 تقييي داٍعلجبى هدبص ثِ ضشّت دس آصهَى ٍ تقييي ًَاٍع احتوبلي ثجت ًبم داٍعلجبى تقييي ىشهت ضوبسُ غٌذلي ٍ تخػيع اتَهبتيِ آى ثِ ّوشاُ هتوبيض ّشدى خٌسيت دس ضوبسُّب غذٍس ّبست ٍسٍد ثِ خلسِ ثِ ّوشاُ هطخػبت داٍعلجبى اهْبى دشيٌت ّبست ٍسٍد ثِ خلسِ تَسظ داٍعلت اص عشيٌ سبيت ديص ثيٌي سىـ ًَع اص ّبست ٍسٍد ثِ خلسِ آصهَى غذٍس دبسخٌبهِ ٍ غذٍس ّبست اهضبء حضَس دس خلسِ آصهَى  ،خوـ ثٌذي ضوبسُ غٌذلي ّب دسيبىت دبسخٌبهِ ّبٌّ ،تشلٍ ،شائت ثب دستگبُ هبسُ خَاى دس حضَس ًوبيٌذُ ّبسىشهب ٍ ًوبيٌذُ حشاستّبسىشهب دس هحل هَسد تَاىٌ ( ثب حسبسيت ىًَ القبدُ هبسُ خَاى ٍ ٍبثل تٌؾين دس ّطو ايشادات .دس ايي
هشحلِ يِ ًسخِ اص ديسْت خبم اعالفبت دبسخٌبهِ ّب تحَيل ّبسىشهب خَاّذ ضذ).
 افالم ًتبيح آصهَى ،گشىتي حذ ًػبة ،استبًذاسد سبصي ،افالم ضشايت ٍ اٍلَيت ّبي ٍيژُ دس آصهَى تخػػيٍ ّتجي.
 تْيِ ىْشست دزيشىتِ ضذگبى ثِ تقذاد هَسد ًيبص ٍ تيْيِ ّبي هَسد ًيبص ضبهل :ضْش ،هَغـ ،خٌس ٍفٌَاى ضنلي ٍ ثِ تقذاد سِ ثشاثش ؽشىيت ثب ًؾش ّبسىشهب ثِ ّوشاُ ديسْت هشثَط دس ّش فٌَاى ضنلي دس
ّش ضْش
 تْيِ ديسْت دزيشىتِ ضذگبى خْت ثْشُ ثشداسي ّبسىشهب ( يب ثش سٍي  CDىطشدُ). غذٍس ّبسًبهِ ثشاي ّليِ داٍعلجبى ثِ تيْيِ ًتبيح آصهَى تخػػي ٍ ّتجي اخز اهتيبص هػبحجِ داٍعلجبى اص استبًذاسي يب ضْشداسي ريشثظ ٍ هحبسجِ ًوشُ ًْبيي اص تشّيت ًتبيح حبغلاص آصهَى تخػػي ٍ هػبحجِ ٍ اسائِ ىْشست داٍعلجبى ثِ تشتيت ًوشات ىضلي
ب :طزاحي سَاالت تخصصي آسهَى
 عشاحي سَاالت ثشاسبس هَاد يب دسٍس آصهَى تخػػي ثشاي ّش فٌَاى ضنلي ثػَست تخػػي ٍ ّبسثشدي عشاحي سَاالت استبًذاسد ضذُ ثشاسبس ضشايظ احشاص آگْي استخذاهي -ثشسسي ضشايظ ىٌي ٍ ٍيشايطي ٍ ٌّتشل عشاحي سَاالت خْت تْثيش
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ج :تکثيز دفتزچِ آسهَى تخصصي
 چبح ٍ تْثيش دىتشچِ سَاالت تخػػي ٍ هٌگٌِ دس هحل ٍشًغيٌِ ثِ تيْيِ ّش فٌَاى ضنلي ثستِ ثٌذي ٍ دستِ ثٌذي دىتشچِ ّب ثشاسبس آهبس حَصُ ّب ،فٌبٍيي ضنلي ٍ خٌيست دلوت دىتشچِ ّبي آصهَى ٍ اسسبل دس صهبى هَشس ثب ّوبٌّگي ّويتِ ثشگضاسي آصهَىهادُ چْار :تعْذات طزف اٍل (کارفزها)
 اًتطبس آگْي استخذاهي دس يْي اص سٍصًبهِ ّب يب ّيتِ ًبهِ ّبي هحلي ٍ ٍة سبيت استبًذاسي يب ضْشداسيّالًطْش
 تطْيل ّويتِ ثشگضاسي آصهَى ثشاي ًؾبست ثش اخشاي دٍيٌ هشاحل هختلو آصهَى استخذاهي اًدبم ّليِ ّوبٌّگيْبي الصم ثشاي اخشاي آصهَى دس تبسيخ  ............دس حَصُ ّبي ثشگضاسي آصهَى ضبهل ٍسٍدثِ خلسِ ؛ ضيَُ چيذهبى غٌذلي ّب؛ ساثغيي؛ تَصيـ دبسخٌبهِ ّب؛ خوـ آٍسي دبسخٌبهِ ّب؛ اخز اهضبء اص
داٍعلجيي؛ دزيشايي
 افالم حَصُ ّبي ثشگضاسي آصهَى دس صهبى اسائِ ّبست ٍسٍد ثِ خلسِ آصهَى اسائِ ًتبيح هػبحجِ دس صهبى هَشس ثشاي دسج دس ًشم اىضاس هشثَط خْت هحبسجِ ًوشُ ًْبيي داٍعلجبى تقييي حَصُ ّبي ثشگضاسي آصهَى ثِ تيْيِ  10سٍص ٍجل تبسيخ ثشگضاسي آصهَى ثِ هدشي اًدبم تذاثيش الصم ثشاي اهَس حيبؽتي ٍ اهٌيتي آصهَى -تٌؾين ٍ هجبدلِ ٍشاسداد ٍ دشداخت ّضيٌِ ثشگضاسي آصهَى دس ّشيِ اص حَصُ ّبي اهتحبًي
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هادُ پٌح :حق الشحوِ
حٌ الضحوِ عجٌ ضشح خذهبت ىًَ دس خذٍل ريل اسائِ ضذُ است:
رديف

ٍاحذ

خذهات

ّشيٌِ

تعذاد

ّشيٌِ کل(ريال)

سإال

............

............

.............

..............

...............

.............

...............

..............

...............

..............

ٍاحذ(ريال)

1

ثجت ًبم ايٌتشًتي ٍ اهَس سايبًِاي

2

عشاحي سإاالت تخػػي

ًيش

3

تْثيش دىتشچِ آصهَى

ًيش

............

4

افضام ًوبيٌذُ هإسسِ ٍ ايبة ٍ رّبة

ًيش

............

5

خوـ ّل هجلل ................................................................................... :سيبل توبم

..............

تجػشُ :حذاٍل تقذاد داٍعلجبى دس ثجت ًبم ايٌتشًتي ٍ تْثيش دىتشچِ ً.....يش هي ثبضذ ِّ دس غَست اىضايص تقذاد
ّش يِ اص ضشح خذهبت هزَّس ،هجلل ّل ثِ تٌبست تقذاد آًْب اىضايص خَاّذ يبىت.
هادُ ششً :حَُ پزداخت حق الشحوِ
ّبسىشهب هتقْذ هي ضَد هجلل  ........دسغذ اص ّل ٍشاسداد سا عي هشاحل ثشگضاسي آصهَى ثِ فٌَاى دشداخت اٍل ٍ
هجلل  .......دسغذ اص ّل ٍشاسداد دس اص ثشگضاسي آصهَى ٍ افالم ًتيدِ ثِ حسبة ضوبسُ  .................1ثبًِ ...............
ضقجِ (..............کذ  ٍ )..........يب حسبة ضجب  -111..............................................ثِ ًبم ضشّت ..........................................
دشداخت ٍ اغل ىيص ّبي ٍاسيضي سا ثِ هإسسِ تحَيل ًوبيٌذ.
تسَيِ حسبة هبلي ثش اسبس غَستحسبة ًْبيي تقذاد داٍعلجبى ٍ تقذاد سئَاالت اسائِ خَاّذ ضذ.
هادُ ّفت :کسَرات
ّليِ ّسَسات ٍبًًَي ثش فْذُ هدشي هي ثبضذ.
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هادُ ّشت :رفع اختالف
دس غَست ثشٍص اختاله دس ّش يِ اص هشاحل تقْذات عشىيي ،هشاتت دس خلسِ اي ثب حضَس ًوبيٌذگبى ّبسىشهب ٍ
هإسسِ ثشسسي ٍ سىـ خَاّذ ضذ .دس غَست فذم حل اختاله هشاتت اص عشيٌ هشاخـ ثِ داٍسي حل ٍ ىػل
خَاّذ ضذ .ايي ٍشاسداد دس ّطت هبدُ ٍ يِ تجػشُ ٍ دس سِ ًسخِ ِّ ّش ّذام حْن ٍاحذ داسًذ ،تٌؾين ضذُ
است.
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پيوست ضواره  -3نوونه فزم هصاحبه
فزم ضواره  1هصاحبه

عكس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم دذس :

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ :

ّذ هلي:

هحل تَلذ:

تبسيخ تَلذ:

ّوشاُ:

فٌَاى ضنلي داٍعلت :

ضوبسُ داٍعلت :

داوطلب

ًبم ضْشداسي:

ويژگي هاي ضخصيتي
رديف

حذاکثز اهتياس

هولفه ها

1

تسلظ دس ثشٍشاسي استجبط ٍ ىي ثيبى

5

2

افتوبد ثِ ًيس

5

3

هذيشيت تضبد

5

4

ىي هزاّشُ

5

5

حضَس رّي ٍ َّش

5
تِ حزٍف:

خوع اهتياس هکتسثِ اس  25اهتياس تِ عذد

تاييذ اعضاء گزوه بزگشار کننذه هصاحبه ويژگي هاي ضخصيتي
رديف

اهضبء

ًبم ًٍبم خبًَادگي

1
2
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اهتياس هكتسبه

فزم ضواره  2هصاحبه
عكس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم دذس :

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ :

ّذ هلي:

هحل تَلذ:

تبسيخ تَلذ:

ّوشاُ:

فٌَاى ضنلي داٍعلت :

ضوبسُ داٍعلت :

داوطلب

ًبم ضْشداسي:

ههارت ها
رديف

حذاکثز اهتياس

هولفه ها

1

آضٌبيي ثب صثبى اًگليسي

5

2

هْبست ّبي چْبسگبًِ ICDL

5

3

گَاّي ًبهِ ّبي ّبسي ،ضشّت دس ٌّيشاًس ّب ٍ ....

5

4

هْبست ّبي ادساّي

5

5

سَاثٌ ّوْبسي ثب هشاّض دژٍّطي ٍاًدوي ّب ٍ ...

5
تِ حزٍف :

خوع اهتياس هکتسثِ اس  25اهتياس تِ عذد

تاييذ اعضاء گزوه بزگشار کننذه هصاحبه ههارت ها
رديف

اهضبء

ًبم ًٍبم خبًَادگي

1
2
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اهتياس هكتسبه

فزم ضواره  3هصاحبه
عكس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم دذس :

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ :

ّذ هلي:

هحل تَلذ:

تبسيخ تَلذ:

ّوشاُ:

فٌَاى ضنلي داٍعلت :

ضوبسُ داٍعلت :

داوطلب

ًبم ضْشداسي:

دانص ضغلي
رديف

حذاکثز اهتياس

هولفه ها

1

آگبّي دسٍى سبصهبًي

5

2

آگبّي ّبي ضنلي

5

3

آگبّي هحيغي

5

4

آضٌبيي ثب اّذاه ٍ هبهَسيتْبي ضْشداسي

5

5

آضٌبيي ثب هدوَفِ ٍَاًيي ٍ هَشسات ضْشداسيّب

5
تِ حزٍف :

خوع اهتياس هکتسثِ اس  25اهتياس تِ عذد

تاييذ اعضاء گزوه بزگشار کننذه هصاحبه دانص ضغلي
رديف

اهضبء

ًبم ًٍبم خبًَادگي

1
2
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اهتياس هكتسبه

فزم ضواره  4هصاحبه
عكس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم دذس :

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ :

ّذ هلي:

هحل تَلذ:

تبسيخ تَلذ:

ّوشاُ:

فٌَاى ضنلي داٍعلت :

ضوبسُ داٍعلت :

داوطلب

ًبم ضْشداسي:

نگزش
رديف

حذاکثز اهتياس

هولفه ها

1

ًگشش ضنلي

5

2

ًگشش سبصهبًي

5

3

سجِ تيْش

5

4

افتَبدي

5

5

اًسبى ضٌبسي

5
تِ حزٍف :

خوع اهتياس هکتسثِ اس  25اهتياس تِ عذد

تاييذ اعضاء گزوه بزگشار کننذه هصاحبه نگزش
رديف

اهضبء

ًبم ًٍبم خبًَادگي

1
2
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اهتياس هكتسبه

پيوست ضواره چهار -نوونه تعهذناهه هحضزي

ايٌداًة

 ........................................فزسًذ ..............شوارُشٌاسٌاهِ..........صادرُاس.........

هتَلذ........

کذهلي .......................ساکي  ........................................................................................کِ تز اساس
هدَس شوارُ ....................ساسهاى شْزداریّا ٍ دّياریّای کشَر ٍ پس اس طي هزاحل آسهَى
استخذاهي تِ استخذام شْزداری ........................استاى........................پذيزفتِ شذُ ام؛ هتعْذ ٍ
هلتشم هيگزدم پس اس استخذام ٍ اًعقاد قزارداد تِ هذت  7سال در شْزداری هشتَرخذهت ًواين ٍ
تعْذ هيًواين در طَل ايي هذت ،درخَاست اًتقال ،هأهَريتّ ٍ ،زگًَِ خاتدايي هحل خذهت تِ
سايز شْزداریّا ٍ ساسهاىّای ٍاتستِ ٍ ًيش دستگاُّای اخزايي ًٌوَدُ ٍ تا ايي علن کِ هَارد
هذکَر ٍ اهثالْن اهکاىپذيز ًويتاشذ ،حق طزح ّزگًَِ ادعا ٍ يا دعَای احتوالي در ايي خصَص را اس
خَد سلة ٍ ساقط هيًواين.
ًام ٍ ًام خاًَادگي
هحل اهضاء
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