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                                                                                                                                                                          آنی - مهم

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

سراسر کشور و سازمانهای وابسته

  
با سالم و احترام

         با عنایت به اعالم نتایج آزمون استخدامی ١٣٩٩/١١/٢۴ توسط سازمان سنجش آموزش کشور و نظر به عدم 
تکمیل ظرفیت تعدادی از مشاغل آگهی شده و وجود داوطلب واجد شرایط، بدینوسیله روال تکمیل ظرفیت مشاغل 

فوقالذکر  اعالم میگردد:
در شغل محلهایی که اعالم نتیجه نهایی کمتر از ظرفیت آگهی شده می باشد دانشگاه می بایست نسبت به  -
بررسی مدارک سایر داوطلبان دارای حدنصاب و ورود اطالعات آنان در پورتال سازمان سنجش اقدام نماید.

چنانچه امتیاز داوطلبان در مراحل قبل(اعم از کرونا، بومی و ایثارگری) در زمان بررسی مدارک در پورتال  -
مربوطه در کلیه مشاغل(تکمیل ظرفیت شده یا عدم تکمیل ظرفیت)، ثبت نشده و یا ناقص ثبت شده است 
(خارج از اراده داوطلب)، الزم است اطالعات صحیح مربوطه در پورتال ثبت گردد. بدیهی است مسئولیت و 

پاسخگویی تغییرات ایجاد شده ناشی از اجرای این بند برعهده دانشگاه مربوطه خواهد بود.
تشکیل کمیته ماده ٥ دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با  -
بیماری کرونا در آزمونهای استخدامی وزارت مصوب مورخ ١٣٩٩/٠٥/٢٧ شورای توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی بعد از اعالم نتایج (١۴٠٠/٠۴/١٩) در جهت افزایش امتیاز کرونای ثبت شده داوطلبان در مشاغل 
تکمیل ظرفیت شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدیهی است در سایر موارد، کمیته مورد اشاره حسب 

وظیفه تشکیل و اقدام الزم صورت خواهد پذیرفت.
تکمیل مانده مجوز در مشاغل دارای مصاحبه، مستلزم دعوت از سه برابر ظرفیت افراد داوطلبان(در صورت  -
وجود داوطلب واجد شرایط) و برگزاری جلسات مصاحبه و ثبت نمره مصاحبه در پورتال سازمان سنجش 
میباشد. بر این اساس الزم است در مشاغل مددکار بهداشتی و درمانی، کارشناس شبکه و تحلیلگر سیستم 
لیست اسامی شرکت کنندگان در مصاحبه جهت هماهنگی الزم و تعیین زمان مصاحبه حداکثر تا تاریخ 

١۴٠٠/٠٥/٠۶به این اداره کل اعالم شود.
از آنجائیکه سهمیه ایثارگران مشمول سهمیه ٥ درصد و همچنین افراد معلول در مرحله اول توسط سازمان  -

سنجش اعمال شده است، لذا در این مرحله انتخاب افراد صرفا براساس نمره کل نهایی خواهد بود. 
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در صورت انصراف داوطلبان پذیرفته شده، دانشگاه اطالعات داوطلب انصرافی و فرد جایگزین را در پورتال  -
سازمان سنجش ثبت نماید.

هرگونه درخواست کاهش حدنصاب بعد از اتمام روند تکمیل ظرفیت قابل بررسی و اعالم نظر خواهد بود.  -
سایر اصالحات و ثبت اطالعات داوطلبان که در این بخشنامه پیش بینی نشده تابع قوانین و مقررات قبلی اعالم  -

شده می باشد.
از تاریخ ابالغ این بخشنامه تا تاریخ ١۴٠٠/٠٥/١۶ پورتال سازمان سنجش برای ثبت اطالعات و نمره مصاحبه  -

داوطلبان در دسترس خواهد بود. 


