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آییي ًبهِ اداسی استخذاهی کبسکٌبى غیش ّیبت ػلوی، ثِ هٌظَس تجذیل  36هبدُ  2ایي دستَس الؼول دس اجشای تجصشُ 

ثِ تصَیت ّیبت اهٌب  1/9/1391ثب تبسیخ اجشای تجصشُ   4هبدُ  ٍ  9 کبسکٌبى  سسوی آصهبیطی ثِ سسوی دسٍضؼیت 

 . هَسسِ سسیذ

کبسهٌذاًی کِ ضشایط ٍسٍد ثِ استخذام سسوی سا کست هی ًوبیٌذ قجل اص ٍسٍد ثِ خذهت سسوی یک دٍسُ . 1هبدُ 

 . طی هی ًوبیٌذآصهبیطی سا کِ هذت آى حذاقل یک ٍ حذاکثش دٍ سبل است 

هذیشیت هٌبثغ اًسبًی هَسسِ هسئَلیت ثشسسی ٍ تبئیذ تجذیل ٍضغ خذهت کبسهٌذاى سا اص سسوی آصهبیطی ثِ . 2هبدُ

 . سسوی قطؼی ثِ ػْذُ خَاّذ داضت

هذیشیت هٌبثغ اًسبًی هَسسِ هی ثبیذ ثِ گًَِ ای دس ساستبی تجذیل کبسهٌذاى ثِ سسوی ثشًبهِ سیضی ًوبیذکِ . 3هبدُ 

کثش ساس اتوبم ّیجذُ هبُ خذهت سسوی آصهبیطی ّشیک اص کبسهٌذاى هذاسک هَسد ًیبص جوغ آٍسی ٍ هَسد ثشسسی حذا

قشاس دّذ ٍ دس صَست تبئیذ ٍ تصَیت هشاتت ثِ ّستِ گضیٌص هَسسِ ثِ هٌظَس اخز ًظشیِ تغییش ٍضؼیت ثِ سسوی 

 . اثالؽ ًوبیٌذ

ش ٍضؼیت کبسهٌذاى ثِ سسوی هالک تبسیخ اجشای حکن تجذیل سسوی تبسیخ اػالم هَافقت ّستِ گضیٌص ثب تغیی: 1تجصشُ 

چٌبًچِ ّستِ گضیٌص ثؼذ اص اتوبم دٍ سبل خذهت سسوی آصهبیطی ثب تجذیل ٍ قشاس خَاّذ گشفت هبیطی ثِ سسوی آص

 .اتوبم دٍ سبل خذهت سسوی آصهبیطی تؼییي گشدد  ساسحکن سسوی  کبسهٌذ هَافقت ًوبیذ تبسیخ اجشایسسوی 

تقلیل دٍسُ خذهت سسوی آصهبیطی کوتش اص یکسبل هجبص ًوی ثبضذ ٍ هشاتت هَافقت ثب تغییش ٍضؼیت کبسهٌذاى : 2تجصشُ 

 . هی ثبیذ پس اص طی حذاقل یکسبل خذهت سسوی آصهبیطی ثِ ّستِ گضیٌص اثالؽ ضَد

ت ٍ ًَآٍسی، سٍحیِ خذهت ثِ ثِ هٌظَس حصَل اطویٌبى اص لیبقت ػلوی، کبسداًی ضغلی، ػالقِ ثِ کبس، خالقی. 4هبدُ 

هشدم ، تکشین اسثبة سجَع، سػبیت ًظن ٍ اًظجبط اداسی کبسهٌذاى الصم است دٍس ُ خذهت سسوی آصهبیطی آًبى ثشاثش 

  . هَسد سٌجص قشاسگیشد( ثبالتشیي هقبم هسئَل ٍاحذ)جذٍل ریل تَسط هسئَل هستقین ٍ ثب تبئیذ هذیش ٍاحذ 

 اهتیبص هکتسجِ بصحذاکثش اهتی ػَاهل اهتیبصی سدیف

  20 لیبقت ٍ ضبیستگی ػلوی 1

  20 کبسداًی ضغلی 2

  10 ػالقِ ثِ کبس 3

  20 خالقیت ٍ ًَ آٍسی 4

  20 سٍحیِ خذهت ثِ هشدم ٍ تکشین اسثبة سجَع 5

  10 سػبیت ًظن ٍ اًظجبط اداسی 6

                               100 جوغ

  



 

 . . اص هجوَع حذاکثش اهتیبص جذٍل فَق ثشای تغییش ٍضؼیت ثِ سسوی قطؼی الضاهی هی ثبضذ% 70کست حذاقل : تجصشُ

سبػت دٍسُ آهَصش 50ضشکت دس دٍسُ ّبی آهَصضی هصَة دس طَل خذهت سسوی آصهبیطی ٍگزساًذى . 5هبدُ 

 . ِ تَجیْی ثذٍ خذهت الضاهی هیجبضذ ضوٌبٌ داضتي گَاّیٌبه. هصَة دسّشسبل ثِ تٌبست هذت دٍسُ سسوی آصهبیطی

آئیي ًبهِ اداسی ٍاستخذاهی کبسکٌبى غیش ّیبت ػلوی دسهَاسد اػطبء هْلت توذیذ  36دس اجشای تجصشُ یک هبدُ . 6هبدُ 

خذهت آصهبیطی یب قطغ ساثطِ استخذاهی کِ ًیبص ثِ اتخبر تصوین داسد، ثذیي هٌظَس کویتِ ای ثب تشکیت ریل تطکیل 

 :هیگشدد 

 هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ: فال

 هذیش هٌبثغ اًسبًی هَسسِ یب ػٌبٍیي هطبثِ: ة

 هذیش ٍاحذ هحل خذهت کبسهٌذ ریشثط: ج

تصوین ایي کویتِ ثب تٌظین صَستجلسِ الصم االجشا خَاّذ ثَد ٍ هشاتت اص سَی هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ : 1تجصشُ

 .  الؽ ضَدهی ثبیذ ثِ صَست کتجی ثِ کبسهٌذاى هشثَطِ اث

آئیي ًبهِ اداسی ٍ استخذاهی کبسکٌبى غیش ّیبت ػلوی ًظشیِ ّستِ گضیٌص  36دس هَسد اجشای ثٌذ ج هبدُ : 2تجصشُ 

 . هالک ػول خَاّذ ثَد

توذیذ هْلت سسوی آصهبیطی ثبضذ ٍ کبسهٌذ دس طَل هْلت هقشس هَفق ثِ  6دس هَاسدیکِ تصوین کویتِ هبدُ . 7هبدُ 

هشاتت اص سَی ( هبُ قجل اص پبیبى هْلت توذیذ 3حذاکثش) گشدد ثب اػالم هذیش ٍاحذ هحل خذهت ٍی احشاص ضشایط هشثَطِ 

دس س صَست ػذم احشاص ضشایط هَسد ًظشهؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ ثِ ّستِ گضیٌص هَسسِ اػالم خَاّذ ضذ ٍ د

 .پبیبى هْلت هقشس ًسجت ثِ قطغ ساثطِ استخذاهی ایطبى هجبدست هیگشدد

 . تغییش ٍضؼیت ایثبسگشاى ثِ سسوی تبثغ قَاًیي ٍهقشسات هشثَطِ خَد هی ثبضذ. 8 هبدُ

 . کلیِ سَاثق خذهت قبثل قجَل دٍلتی، پس اص تجذیل ٍضؼیت ثِ سسوی قبثل احتسبة هی ثبضذ. 9هبدُ 

 

 

 ٍالسالم 


