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 فصل اول

 احکام عمومی 

 مبنی 

 ماده اول:

( 34و مزاده    ملکزی( قزانون خزدمات  12( مزاده  10این طرز العمل در روشنی حکم جزز   

 قانون کارکنان خدمات ملکی وضع گردیده است.

 اهداف

 ماده دوم:

 اهداف این طرزالعمل عبارت اند از:

 استخدام در بست های مندرج ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی .1

 نظارت از مراحل استخدام. .2

 رسیدگی به شکایات روند استخدام. .3

 اساسات استخدام 

 ماده سوم:

طبق مطالبات این طرزالعمل در   تحصیالت عالی خصوصی تاج    موسسه  ان  تعیینات کارکن .1

مطابقت با احکام قانون کارکنان خدمات ملکزی و سزایر اسزناد تقنینزی ذیزربا بزر اسزا  

لیاقت و شایستگی، از طریق رقابت آزاد و شفاف، با رعایت عزدالت و عزاری از هزر نزو  

 تبعیض صورت می گیرد.
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افراد واجد شرایا، بزه شزمول کارکنزان ، اسزتخدام از طریزق رقابزت جهت تأمین شرکت   .2

 آزاد با در نظر داشت موارد ذیل صورت می گیرد:

 ؛الف( تشویق افراد واجد شرایا، به خصوص قشر اناث، جهت اشتراک

ب( در نظر گرفتن پروسه عملی مراحل مختلف تعیینات، از قبیل وقت کافی برای کاندیدان و 

 امکانات و تسهیالت الزم جهت طی مراحل اسناد مربوط به تعیینات،فراهم آوری  

ج( نفی هر گونه واسطه توسا کاندید یا توسا شخصزی دیگزری بزه نفزع کاندیزد در پروسزه 

استخدام در صورت متوسل شدن بزه واسزطه، کاندیزد از پروسزه اسزتخدام اخزراج مزی گزردد و بزا 

 گیرد. شخص که واسطه شده است برخورد قانونی صورت می

 مراجع مسوؤل 

 ماده چهارم:

مراجع مسئول طزی مراحزل و آمریت منابع بشری  ، ریاست  عمومی  موسسهکمیته تعیینات   .1

 .می باشد  دام کارکناناستخ

از روند استخدام  اعالن بست، شارت لسزت کاندیزدان، امتحزان   ریاست  عمومی موسسه   .2

 نظارت می نماید. ،  موسسه رقابتی و تعیین کاندید برنده جهت اخذ منظوری( در  

 فهرست بست های خالی و تعدیلی 

 ماده پنجم:

منابع بشری اداره مکلف است تا فهرست بسزت هزای خزالی ، در همزاهنگی بزا بخز  آمریت  

 ل اداره ترتیب نماید.های ذیربا در داخ
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 فصل دوم 

 اعالن بست ها 

 اعالن بست خالی  

 ماده ششم:

مکلف انزد تزا بعزد از وصزول   تحصیالت عالی خصوصی تاجآمریت منابع بشری موسسه   .1

الیحه وظیفه تائید شده از طرف ریاست عمومی با پالن استخدام، بست هزای قابزل اعزالن 

و سزایر  موسسه، صفحه فیسبوک اول الی پنجم( را از طریق رسانه های همگانی، وبسایت 

 وسایل ممکنه طبق پالن به اعالن سپرده و نقل آنرا حفظ نمایند.

مکلف است اعزالن بسزت تحزت اسزتخدام را حزد اقزل بزرای ده روز منابع بشری    آمریت   .2

تقویمی با استفاده از وسایل ممکنه پی  بینی شده در این طرزالعمل، به اطال  عموم قزرار 

 دهد.

 محتوای اعالن بست 

 ماده هفتم:

 اعالن بست حاوی مطالب ذیل می باشد: (1 

 عنوان بست و موقعیت آن .1

 مدیریت مربوطه.نام وزارت، ریاست، آمریت و یا  .2

هدف وظیفه و شرح وظایف که حدود صالحیت و مسزئولیت مربزوط بزه وظزایف اساسزی  .3

 بست را توضیح نماید.

 درجه تحصیل و تجربه مرتبا به وظیفه طبق مطالبات الیحه وظایف. .4

 اندازه معاش  اختیاری( .5
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وظزایف مهارت ها و سایر مشخصات الزم برای کاندید در مطابقت با نیازمندی های الیحه  .6

 بست مورد نظر.

آدر  مرجع، تاریخ اخذ فورم در خواستی و تاریخ تسلیم دهزی آن بعزد از تکمیلزی اسزناد  .7

 در مدت معینه.

مطالبه کاپی اسناد مزورد ضزرورت پروسزه تعیینزات در مطابقزت بزا نیازمنزدی هزای الیحزه  .8

 وظایف بست مورد نظر.

باشزد، کاندیزد واجزد شزرایا تلقزی هرگاه اسناد توسا کاندیزد طزور نزاقص ارایزه شزده   (2 

 نگردیده از روند استخدام حذف می گردد.

 محل اعالن بست ها 

 ماده هشتم:

را که در معرض رقابت آزاد قزرار داده مزی شزوند،     بست های خالی    آمریت منابع بشری .1

 در محالت ذیل به اعالن بسپارند.

 موسسه    از طریق ویب سایت و چارت اعالنات •

  (   http://www.taj.edu.af  مؤسسهویب سایت   •

  (  https://www.facebook.com/universityoftaj  مؤسسه فیسبوک •

 صورت لزوم از طریق رسانه های صوتی و تصویری،  در  •

اعالن بست از طریق این برنامه به هر دو لسان رسمی بوده و جهت آگاهی بیشتر می تواند  .2

 به لسان انگلیسی نیز ترتیب و نشر شود.

 مدت اعالن 

 ماده نهم:

 گیرد.( روز تقویمی صورت می 10اعالن بست های اول الی پنجم برای مدت حد اقل   (1 
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 فصل سوم 

 کمیته استخدام 

 کمیته استخدام برای شارت لست بست های اول و دوم 

 ماده دهم:

کمیته تعیینات  شارت لسزت، امتحزان تحریزری و مصزاحبه( بزرای بسزت هزای اول و دوم  .1

 متشکل است از:

o ؛ریئس عمومی بحیث رئیس کمیته 

o معاون علمی بحیث عضو 

o معاون اداری بحیث عضو 

o  منابع بشری بحیث عضو  آمر    

o مدیر جندر بحیث عضو 

o  یک تن از متخصصین بخ  مربوط بحیث عضو  کارکن داخل تشکیل ) 

o مؤسس یک تن از نماینده 

o     منابع بشری بحیث منشی. آمریت  مدیر استخدام 

کمیته تعیینات  لست مختصر، امتحان تحریری و مصاحبه( برای بست های سوم، چهارم و  .2

 متشکل از: و ششم   پنجم

o رئیس عمومی بحیث رئیس کمیته 

o ی بحیث عضومعاون علم 

o معاون اداری بحیث منشی 

o  استخدام اداره مربوط به حیث عضو، مدیر منابع بشری و یا  آمر 

o )یک تن از متخصصین بخ  مربوط بحیث عضو  کارکن داخل 
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o یک تن از نماینده مؤسس 

o مدیر جندر عضو 

تشکیل کمیته های متعددی تعیینات در هر یک از مراحل در صورت ضرورت همزمان به   .3

استخدام، کارکنان بخ  های مربوط فوق الذکر با رعایت اصل سلسله مراتزب بزه منظزور 

 مقام ذیصالح اداره توظیف شده می تواند.
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 فصل چهارم 

 درخواست و شارت لست

 فورم درخواستی 

 ماده یازدهم:

متقاضزیان اسزتخدام را بزه شزکل   منزابع بشزری مکلزف اسزت در خواسزت هزای   آمریت   .1

 حضوری، الکترونیکی و سایر وسایل ممکن بپذیرد.

اسناد متقاضیان استخدام به داخل دوسزیه هزای مربوطزه در محزل مصزؤون نگهزداری مزی  .2

 حق دسترسی به آن را ندارند.شود. به اسنتثنای کارکنان مسئول، دیگران  

هرگاه اسناد معلومات ارایه شده خالف شرایا مندرج الیحه وظایف و یا خالف واقعیزت  .3

 تشخیص گردد، کاندید شامل شارت لست نمی گردد.

 می فرستند  به موسسهمتقاضیان درخواستی و ضمایم آن را از طریق ایمیل  .4

متقاضی مکلف است تمام اسناد مورد نیاز پروسه استخدام را در مطابقت بزه اعزالن بسزت  .5

ضم درخواستی نماید. در صورت عدم تکمیل اسناد متقاضی شزامل پروسزه شزارت لسزت 

 نمی گردد.

 

 ارائه اسناد تحصیلی و سوابق کاری 

 ماده دوازدهم:

متقاضززی اسززتخدام کززه سززابقه کززاری منحیززث کززارکن قززراردادی در ادارات دولتززی، و  .1

موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارنزد مکلزف بزه 

 ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری می باشند.
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تحصزیلی نمزوده، بایزد از طزرف وزارت اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشزور   .2

 تحصیالت عالی افغانستان ارزیابی و تایید شده باشد.

 اسناد شارت لست 

 ماده سیزدهم:

منابع بشری مکلف است تا اسناد ذیل را جهت تکمیل پروسه شارت لسزت در اختیزار   آمریت  

 کمیته تعیینات قرار دهد:

 درج بست تحت استخدام،کاپی اعالن، الیحه وظایف و معیار های انتخاب من .1

 لست تمام درخواست دهندگان؛ .2

درخواستی و اسناد ارایه شده متقاضیان و سایر اسناد مورد ضرورت در مطابقت به شزرایا  .3

 اعالن بست،

 جدول های قابل استفاده در این مرحله طبق ضمیمیه این طرزالعمل، .4

 روند شارت لست 

 ماده چهاردهم:

کاندیدان را در مطابقت به احکام قانون و الیحه وظایف بسزت مزورد کمیته شارت لست،   .1

 نظر بدون تبعیض شارت لست می نماید.

منابع بشری جدول شارت لست کاندیدان را بزه تفکیزک جنسزیت، تحصزیالت و   آمریت   .2

 تجارب مرتبا به وظیفه با در نظر داشت اسناد موجود ترتیب و حفظ می نماید.

کاری تمزام کاندیزدان شزارت لسزت   روز  مکلف اند در جریان یک      بشریمنابع    آمریت .3

شده و شارت لست ناشده را از نتیجزه پروسزه شزارت لسزت و مراحزل بعزدی اسزتخدام از 
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طریق ایمل  در صورت ضرورت از طریق تلیفون( اطال  داده و کاپی ایمیل فرستاده شده 

 را در فایل نگهداری نماید.

ا تمام دالیل مبنی بر علت  علزل شزارت لسزت نشزدن را در کمیته شارت لست باید دلیل ی .4

 فورم مربوط تحریر نماید.

ادارات ذیربا مکلف اند بعد از نهائی شدن نتیجه شزارت لسزت بسزت مزورد نظزر را حزد  .5

اکثر الی مدت سه روز  که این مدت شامل مهلت برای دعوت کاندیزدان نیزز مزی باشزد( 

 آماده امتحان رقابتی نمایند. 
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 فصل پنجم

 تشخیص و انتخاب 

 دعوت کاندیدان برای مصاحبه 

 ماده پانزدهم:

منابع بشری مکلف است طبق پالن مرتبه، کاندیدان شزارت لسزت شزده را غزرض   آمریت .1

 اشتراک به پروسه بعدی دعوت نماید.

دعوت از کاندیدان شارت لست شده برای امتحان رقابتی با در نظزر داشزت بدعزد مسزافه،با  .2

از  ( روز تقویمی قبزل2الوسیله تمام تیلفونی، ارسال ایمیل و سایر وسایل ممکنه، حد اقل  

شخص ارتباطی  آدر تاریخ تدویر امتحان تحریری یا حمایوی و مصاحبه به کاندید و یا 

 وی صورت می گیرد.

 دعوت به امتحان رقابتی شامل اطال  دهی از تاریخ، وقت و محل دقیق آن می باشد. .3

 مراحل انتخاب

 ماده شانزدهم:

مصزاحبه توسزا اعضزای سواالت جهت امتحان تحریری/ مصزاحبه بزا کاندیزدان در روز   .1

کمیته با در نظر داشت الیحه وظایف فی المجلس از منزابع معتبزر و کزافی ترتیزب و یزا از 

 سوال باشد انتخاب گردد. 500بانک سواالت که بیشتر از  

( نفر باشزند، تزابع امتحزان  حمزایوی( تحریزری 5هرگاه کاندیدان واجد شرایا بیشتر از   .2

ر صد نمره را از مجمو  نمرات کسب نماینزد، شزامل د  50شده و کاندیدانی که حد اقل  

 امتحان  تقریری( مصاحبه می گردند.
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( نمره مزی 10( سوال بوده و هر سوال حایز  5امتحان  حمایوی( تحریری حد اقل شامل   .3

 در مصاحبه قابل محاسبه می باشد.باشد. نمرات امتحان  حمایوی( تحریری  

 متحانات تحریری به صورت کتنگ اخذ می گردد.به منظور تأمین شفافیت بیشتر، تمام ا .4

کمیته اخذ امتحان  حمایوی( تحریری می تواند پروسه تهیه سواالت این مرحلزه را ضزبا  .5

 صوتی و تصویری نماید.

هرگاه در نتیجه امتحان حمایوی تحریری صرف یک نفر واجد شزرایا مصزاحبه شزناخته  .6

فیصد  65رت کسب حد اقل کامیابی شود کمتیه می تواند با وی مصاحبه نموده و در صو

 نمره از مجمو  هر دو پروسه تحریری و تقریری می تواند احراز بست نمایند.

منابع بشری مکلف است نتایج امتحان حمایوی را به اطال  کاندیدان موفق و غیزر   آمریت .7

 موفق بعد از تکمیل پروسه ارزیابی اوراق امتحان حمایوی برساند.

 مصاحبهاسناد مورد نیاز 

 ماده هفدهم:

واجد شرایا مصزاحبه را حزد اقزل   کاندیدان  منشی کمیته تعیینات  مصاحبه( دوسیه های   .1

 یک ساعت قبل از آغاز امتحان تقریری به دستر  کمیته قرار دهد.

 اسناد ذیل برای رئیس کمیته از طرف منشی تسلیم داده می شود: .2

کاندیدان شزامل شزارت لسزت بشزمول کزاپی دوسیه حاوی معلومات درج شده مربوط به   (1

اعالن و الیحزه وظزایف بسزت تحزت پروسزه بزه یکزی از لسزانهای رسزمی و در صزورت 

 ضرورت به لسان انگلیسی؛

 لست تمام کاندیدان که شامل شارت لست گردیده اند؛ (2

 درخواستی و سایر اسناد کاندیدان شامل شارت لست؛ (3

 اسناد و نتایج امتحان حمایوی؛   (4

 مربوطه ضم این طرز العمل که در این مرحله استفاده می گردند.جدول های  (5
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 اساسات مصاحبه نهایی 

 ماده هجدهم:

 ورت می گیرد.صمصاحبه در تاریخ معینه  .1

جهت انتخاب کاندید برنده با تمام کاندیدان شامل شزارت لسزت و یزا کاندیزدانی کزه در  .2

انزد، بزدون اسزتثنا  مصزاحبه نتیجه امتحان  حمایوی( تحریری شامل امتحان تقریری شده  

 صورت می گیرد.

هرگاه کاندیدی که به منظور مصزاحبه دعزوت شزده بزه روز معینزه حاضزر نشزود، کمیتزه  .3

 تعیینات از کاندیدان حاضر مصاحبه می گیرند.

مصاحبه در فضای اطمینان، بدون جانبداری، طرح بحث هزای مزرتبا بزه نیازمنزدی هزای  .4

 گیرد.وظیفه و بطور عادالنه صورت  

هیچگونه سواالت تبعیض آمیز از کاندیدان پرسیده نشود با در نظر داشت محدوده الیحزه  .5

وظایف سواالت به گونه طرح گردند تا کاندیزدان بتواننزد اسزتعداد و تجزارب خزوی  را 

 غرض انجام وظیفه به اثبات برسانند.

 طرح و ترتیب سواالت 

 ماده نزدهم:

های کاندیدان شارت لست شزده، بزه طزرح و ترتیزب   کمیته تعیینات بعد از بررسی دوسیه .1

( مزاده 1سزواالت طبزق مفزاد حکزم فقزره  سواالت امتحان تحریری و تقریری می پردازد.

 ( این طرزالعمل، انتخاب می گردد.16 

سواالت امتحان رقابتی مطابق الیحه وظایف و نیازمندی های بست مربوطه طرح گردیزده  .2

سوال تقریری میباشد. حد اکثر زمزان امتحزان تحریزری   5سوال تحریری و    5که از جمله  
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یک ساعت بوده سواالت تحریری و تقریری هر یک دارای نمره مسزاوی مزی باشزد. هزر 

 نمره می باشد. 10سوال حائز  

د از سواالت مطرح شده باید در مورد موضوعات مهم و کلیدی مدیریت مبنی بر فیص  20 .3

فیصزد دیگزر بزه شزکل  Competency Based Questions ،)20مهارت/ توانائی  

 تحلیلی  جوابات باز( و متباقی مربوط به دان  و مهارت های مرتبا به وظیفه باشد.

سزایر لسزان هزای خزارجی در الیحزه  در صورتیکه نیازمندی به مهارت لسان انگلیسی و یا .4

وظایف پی  بینی شده باشد، کمیته مکلف به طزرح حزد اکثزر دو سزوال  از جملزه یزک 

 سوال برای امتحان تحریری و یک سوال جهت امتحان تقریری( به آن لسان می باشد.

در صورت ضرورت کمیته تعیینات به همکاری واحد حمایوی میتواند در طزرح سزواالت  .5

 بتی اشخاص مسلکی بخ  مربوط را دعوت نمایند.امتحان رقا

کمیته تعیینات کلید جوابات، سزواالت تحریزری و تقریزری را فزی المجلزس ترتیزب مزی  .6

نماید که از آن منحیث مرجع و منبع واحد جهزت ارزیزابی امتحزان کاندیزدان در مراحزل 

 امتحان حمایوی  تحریری( و تقریری استفاده گردد.

لف است اصل مشارکت و سهم گیری اعضا  کمیته را در طزرح رئیس کمیته تعیینات مک .7

 سواالت تحریری و تقریری رعایت نماید.

در صورت مشاهده تخطی و یا ایجاد شک در قسمت کیفیت و یا منابع سواالت تهیه شده  .8

ناظرین حق تشبث را داشته و جهزت حصزول اطمینزان از تزأمین شزفافیت پیشزنهاد تهیزه و 

 به کمیته نماید.  ترتیب سواالت جدید را

 مراحل امتحان رقابتی و مصاحبه 

 ماده بیستم:

 منابع بشری برنامه امتحان رقابتی را در اداره مربوط پالن و تنظیم می نماید.  آمریت .1
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امتحان تحریری از کاندیدان بست مربوط همزمان اخذ و مصاحبه به ترتیب نوبزت مطزابق  .2

 فهرست مندرج پالن صورت می گیرد.

تعیینزات مکلزف اسزت فضزای مناسزب مصزاحبه را ایجزاد و رئزیس کمیتزه جریزان کمیته   .3

 مصاحبه را مدیریت نماید.

رئیس کمیته تعیینات زمینه پرسیدن سواالت را آماده ساخته و اعضای کمیته تعیینزات  بزه  .4

 استثنای ناظر(، سواالت را از کاندیدان مطرح می نمایند.

مورد کاندیدان با نظرداشزت جزواب ارائزه شزده و کمیته تعیینات بعد از ختم مصاحبه، در   .5

 کلید دست داشته، ارزیابی مقدماتی را آغاز می نماید.

در اطاق مخصوص صورت گرفته و تمام جریان آن بزه شزکل   امتحان تقریری  مصاحبه(   .6

 صوتی و تصوریری ضبا گردد.

نمره دهی پروسه تقریری بر اسا  برداشزت واقعزی و مسزتقیم از جریزان مصزاحبه توسزا  .7

تزرول صزوتی و تصزوری صزرف در پروسزه هزای کناعضای کمیته صورت گرفته و منابع  

 اده می باشد.دگی به شکایات قابل استف یکیفیت و یا حین رس

به محض تکمیل نتایج ارزیابی نهائی، در همان روز، نتزایج آن بزه همزه کاندیزدان اعزم از  .8

 موفق، ریزرفی و نا موفق ابالغ گردد.

 جهت راه اندازی و ثبت مصاحبه، اطاق مخصوص را فراهم نمایند. موسسه مکلف است   .9

 ارزیابی نهائی 

 ماده بست و یکم:

تعیینات در پروسه نمره دهی مساویانه مدار اعتبار مزی   کمیتهبعد از مصاحبه، نظر هر عضو   .1

 باشد.

 کمیته تعیینات بعد از ختم امتحان رقابتی بست اسناد را ارزیابی نهائی می نماید. .2
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درجریان مصاحبه هر عضو کمیته به جواب هر سوال طور انفرادی نمره داده و بعد از ختم  .3

 مصاحبه، نمرات داده شده توحید گردد.

ه در نتیجه ارزیابی نهائی ثابت گردد که تعدادی از کاندیدان دارای نمزرات مسزاوی هرگا .4

تخصصزی کزه بزا   تحصزیالتمی باشند، در این حالت به کاندید دارای مهارت، تجربزه و  

معیار های همان بخ  مطابقت بیشتر داشه باشد، ارجحیت داده می شود. در صورتیکه باز 

اوی باشزد و ایجابزات وظیفزوی مزرد بزودن را شزرط هم نمرات و معیار هزای انتخزاب مسز

 نگذاشته باشد، به کاندید زن، ارجحیت داده می شود.

ماده دوازدهم قانون خزدمات  5در ارزیابی امتحان  حمایوی( تحریری در مطابقت با فقره  .5

نمره امتیازی برای کاندیدا اناث بدون در نظر داشت مجموعه نمره اعطزا گزردد.   5ملکی،  

نمزره   5که تعداد کاندیزدان محزدود و نیزاز بزه اخزذ امتحزان حمزایوی نباشزد  در صورت  

 اناث در ارزیابی نهائی مد نظر گرفته شود.  کاندیدان امتیازی برای  

در صورتی که بین نمرات داده شده اعضای کمیته، در هر یک از امتحانات تفاوت وجود  .6

واالت اوسا نمرات توافق شزده، داشته باشد، بعد از بازنگری اوراق امتحان مطابق کلید س

 نمرة نهایی شناخته می شود.

هرگاه در نظریات اعضای کمیته تعیینات اختالف جدی موجود باشد، یکی از تدابیر ذیزل  .7

 اتخاذ گردد:

در صورتی که نظر رئیس با نظر هر دو عضو در تقابل قرار داشته باشد، رأی اکثریزت اعتبزار   -

تعیینات جهت رفع اختالف نظزر و تفزاهم در مزورد ارزیزابی بزه اسزناد دارد. همچنین کمیته  

صوتی و تصویری پروسه استخدام مورد بحث مراجعه نمموده و در روشزنائی جوابزات ارئزه 

 شده تصمیم الزم اتخاذ نمایند.

فیصزد نمزره  100فیصد نمره از مجمو     65حد اقل نمره موفقیت در بست اول الی پنجم   .8

 می باشد.
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اوراق امتحان رقابتی توسا اعضای کمیته تعیینات تکمیل و امضا  می گردد تا کاندیزدان  .9

 به ترتیب مجمو  نمرات اخذ شده، در عین مجلس درجه بندی گردند.

کمیته تعیینات مکلف است، بعد از تکمیل ارزیابی نهایی، نتایج آن را در عزین روز  .10

 بالغ نماید.منابع بشری به همه کاندیدان ا آمریت  از طریق  

  منزابع بشزری   آمریزتاسناد مربوط به پروسه تعیینات بست هزای اول الزی پزنجم در   .11

 و نگهداری میگردد.حفظ  

ئید مبنی بر صحت بزودن رونزد اسزتخدام و میتوانند صرف بعد از دریافت تا  موسسه .12

اقزدام   عمزومی  ریاسزت      زمینه ارسال پیشنهاد تقرر کاندید موفزق بزه      تثبیت میزان معاش  

 نماید.

 مراحل بعد از ارزیابی نهائی 

 ماده بیست و دوم:

منشی کمیته تعیینات، نتایج ارزیابی نهایی را تزوام بزا اسزناد مربوطزه، غزرض طزی مراحزل  .1

 منابع بشری تسلیم می نماید. آمربعدی، بعد از مالحظات رئیس کمیته تعیینات، به 

موفق را مطابق احکزام قزانون طزی   منابع بشری مکلف است پروسه تقرر کاندیدان  آمریت .2

 مراحل نمایند. 

ند، می توانند بعد از سپری شدن دهرگاه هیچ یک از کاندیدان موفق به احراز بست نگردی .3

 بست مجدداً شامل امتحان رقابتی گردند. عینش  ماه جهت احراز  

 کاندیدان ریزرفی 

 ماده بیست سوم:

مزاده شزخص یزا اشخاصزی انزد کزه در امتحزان کاندید یا کاندیدان ریزرفی به مفهوم این   .1

 رقابتی نمرات معیاری را اخذ نموده و به نسبت نبود بست خالی مقرر شده نتوانند.
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بسزت ( این ماده به ترتیب نمراتزی کزه اخزذ نمزوده انزد در  1تقرر کاندیدان مندرج فقره   .2

 گردد. و تائید ریاست عمومی از مشابهت بست توظیف های مشابه و معادل به موافقه

اداره مکلززف اسززت بززرای کاندیززدان ریزرفززی، سیسززتم معلومززاتی   منززابع بشززری  آمریززت .3

جداگانه را تحت نظزر کمیتزه تعیینزات ایجزاد نمزوده و فهرسزت کاندیزدان ریزرفزی را بزه 

 تفکیک نمرات، بست ها و تقرر در آن درج نماید.

منابع بشری تقرر کاندیدان ریزرفی را از تاریخ ارزیزابی نهزایی الزی شز  مزاه بزا   آمریت   .4

( این ماده در بست های مشابه مطابق احکام قانون طزی مراحزل مزی 2رعایت حکم فقره  

 نماید.

در صورتی که کاندیزد موفزق بعزد از دریافزت پیشزنهاد تقزرر، پیشزنهاد را رد نمزوده و یزا  .5

ندهد به کاندید ریزرف منحیث کاندید موفق پیشنهاد تقرر   درجریان سه روز کاری پاسخ

 داده شود.

آغاز زمان مدت ریزرفی اعتبار از تاریخ تقرر شخص برنده می باشد. مدت ریزرفی شز   .6

 ماه می باشد.

هرگاه جهت استخدام شخص ریزرف شده در زمان معین  ش  ماه( بست معادل موجزود  .7

ت استخدام یزک بسزت پزائین تزر در خواسزت نبوده و شخص ریزرف حاضر به انتقال جه

نماید، اداره می تواند طبق درخواست به انتقال آن بدون رقابت مجدد قبزل از خزتم معیزاد 

از مشزابهت  ریزرفی  ش  ماه( به موافقه اداره اسزتخدام کننزده و تائیزد ریاسزت عمزومی 

 بست اقدام نماید.

 نگهداری اسناد بست پنجم و باالتر 

 رم:ماده بیست و چها

تمام اسناد مربوط به پروسه تعیینات کاندیدان موفق و ناموفق بست های اول الی پنجم، در  .1

 مربوط برای مدت پنج سال حفظ گردد.اداره    منابع بشری  آمریت  بخ   
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 اسناد مربوط به تعیینات محرم بوده و بعد از مهر و نشانی شد آرشیف گردد. .2

 مصاحبه نهایی مطلع ساختن کاندیدان از نتیجه 

 ماده بیست و پنجم: 

بعد از نتیجه گیری هر مرحله  شارت لست، امتحان تحریری حمزایوی و     منابع بشری    آمریت

یا مصاحبه( درجریان یک روز کاری بعد از تکمیل هر مرحله به کاندیدان موفق، ریزرفی و ناموفق 

ندیدان موفق و نزاموفق را در جریزان از طریق ایمیل و تلیفون و سایر وسایل ممکنه اطال  داده و کا

 جزئیات متباقی پروسه تقرر قرار دهد.
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 فصل ششم 

 نظارت 

 نظارت از روند استخدام

 ماده بیست ششم:

به منظزور حصزول اطمینزان از تزأمین عزدالت، ریاست موسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج  

رهنمود هزا و رعایزت بزی طرفزی از رونزد شفافیت، تطبیق یکسان قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و  

 استخدام نظارت می نماید.

 طرز نظارت 

 ماده بیست و هفتم:

نماید تزا   آماده  منابع بشری مکلف است پالن استخدام خوی  را به طور ربع وار    آمریت   .1

 به رویت آن پالن نظارتی از روند استخدام بست های تحت پوش  برنامه تنظیم گردد.

بزه ریاسزت منابع بشزری مکلزف اسزت موضزو     آمریتام تغییر نماید،  هرگاه پالن استخد .2

 اطال  دهد. عمومی 
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سسه تحصیالت عالی خصوصی تاجؤم                                                                                          طرز العمل استخدام کارمندان  

 

 فصل هفتم 

 و مدیریت قرارداد ها  پروسه

 قرارداد مدیریت

 بیست و هشتم:ماده  

ریاسزت  گزارش خود را در مورد کیفیت استخدام بست مورد نظر بزه  آمریت منابع بشری   .1

 طی مدت دو روز کاری تقدیم می نماید.   عمومی اداره  

حکزم  ذو اخز کاندیزد موفزق بزا معزاش  و منظوری ریاست عمزومی   بعد از قبولی پیشنهاد .2

کاندیزد مکلف است تا قرارداد کاری  آمریت منابع بشری  اداره مربوطه،    تقرری از جانب  

 را ترتیب و نهائی سازد.

 قرارداد کارکن موفق را امضا  می نماید. عمومی اداره  رئیس   .3

 افزای  معاشات کارمندان مطابق به طرز العمل معاشات اجراات میگردد. .4
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سسه تحصیالت عالی خصوصی تاجؤم                                                                                          طرز العمل استخدام کارمندان  

 

 فصل هشتم

 شکایات 

 عدم قناعت کاندید به نتیجه شارت لست و امتحان رقابتی 

 :بیست و نهمماده  

یک مرحله ای بوده و شزکایت/ شزکایات     پروسه رسیدگی به شکایات ناشی از استخدام   .1

 صرف بعد از ارزیابی نهائی پروسه قابل سمع می باشد.

هرگاه کاندید به نتیجه نهائی  تعیینات( قناعت نداشته اشد، می تواند در خالل مدت یزک  .2

 ثبت نماید.  یدگی به شکایات در بورد رس  روز  بعد از اعالن نتیجه نهایی شکایت خود را

اسزناد  ( روز کاری از آمریزت منزابع بشزری  2بورد رسیدگی به شکایات در خالل مدت   .3

 مکمل را مطالبه و اجراآت بعدی را معطل قرار می دهد.

آمریت منابع بشری مکلف است بعد از وصول مطالبه رسمی بود رسیدگی به شزکایات در  .4

اسناد و مدارک الزم و مطالبه شزده را طزور مکمزل بزدون هزر ( روز کاری تمام  2خالل  

 گونه تصرف به آن بورد ارسال نماید.

( روز کزاری بعزد از وصزول اسزناد 3بورد رسیدگی به شکایات مکلف اسزت در خزالل   .5

 تصمیم خود را به آمریت منابع بشری اداره مربوطه ابالغ نماید.

 انفاذ

 :ام  ماده سی 

هیات رهبری مؤسسه مطرح    1399/    4  /26ماده، طی جلسه مورخ    سی فصل وهشت    درسرانجام، این پالیسی،  

( کتاب جلسات گردید. از تاریخ تصویب،    3تصویب و ثبت پروتوکول شماره    شده و با اکثریت آرای جلسه 

 باشد.نافذ می


