
 باسمه تعالي

 )قراردادي(آگهي دعوت به همكاري 

از دهم يـاز موضـوع دسـتور   ( محل مجوزهاي هيـأت امنـاي دانشـگاه    دانشگاه محقق اردبيلي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از

بـه  واجـد شـرايط را   مي بواز افراد  نفر ٧ تعداد )ي سوم هيأت امناي دانشگاه مين نشست از دورهپنج 16/02/92مورخ  يصورت جلسه

 جـذب ي اختصاصـي و گـزينش بـه شـرح ذيـل       ، مصـاحبه تخصصي ،هاي عمومي از طريق آزمون توانمندي مشخصصورت قرارداد كار 

 .نمايد مي

 همكارينوع  شغلعنوان  رديف

محل 

 جغرافيايي

 خدمت

 مدرك تحصيلي مورد نياز جنسيت تعداد

 مرد نفر1 نمين قراردادي )كارپرداز(كارشناس  1

 تحصيلي هايرشته در كارشناسي

 و مديريت بازرگاني، دولتي حسابداري،

  مالي

 

  و كارشناسي كارداني مرد نفر3 اردبيل قراردادي نگهبان و سرايدار 2

به ساير شرايط اين قسمت  :توجه *

 .پايين جدول توجه شود مندرج در

 مرد نفر2 مغان قراردادي نگهبان و سرايدار 3

 مرد نفر1 نمين قراردادي سرايدار نگهبان و 4

قبولي در آزمون آمادگي سالمت جسماني و احراز عدم هرگونه معلوليت جسمي و رواني توسط پزشك  :4الي 2هايرديف: ساير شرايط *

 .كاراز شروع به  پسو ارائه گواهي نامه موتور سيكلت / متاهل  / قابل قبول پزشكبينايي / سانتي متر170قد حداقل / عمومي
 

 شرايط عمومي

 .و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت ايران تابعيت جمهوري اسالمي -الف

 .و اعتقاد به واليت فقيه به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانعملي التزام  -ب

 .ايران جمهوري اسالمي ساسيدر قانون اپذيرفته شده يكي از اديان  به دين مبين اسالم يا اعتقاد و التزام عملي -ج

 . هاي سياسي معارض با نظام اسالمي ايرانعدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه -د

 .عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي -هـ

 .مؤثرنداشتن سوء پيشينه كيفري  -و

 .صالحوميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيعدم محكوميت به محر -ز

 .، مشروبات الكلي و نظاير آنمواد مخدرخريد و فروش به و اشتهار عدم اعتياد  -ح

 .)براي آقايان( دائم قانوني يا معافيت و وظيفه عمومي پايان خدمت دارا بودن مدرك -ط

 .متناسب با خدمت مورد نظررواني ي و توانايسالمت  برخورداري از -ي

 .متناسب با خدمت مورد نظر و توانايي جسمانيسالمت  برخورداري از -ك

 .دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزوي -ل

بـراي دارنـدگان مـدرك تحصـيلي كـارداني،      سـال تمـام    30سـال تمـام و حـداكثر     20حداقل سن  دارا بودن -م 

 .تا آخرين روز مهلت ثبت نامطوح يك و دو حوزوي كارشناسي و س



 :شداضافه خواهد  هاي معتبر به حداكثر سن مقررموارد ذيل به شرط ارائه تاييديه :تبصره   

به طـور داوطلبانـه   ) 29/5/1367لغايت  31/6/1359اريخاز ت(هاي نبرد حق عليه باطل  داوطلباني كه در جبهه) لفا

حضور در جبهه و همچنـين مـدت زمـان بسـتري شـدن و يـا اسـتراحت پزشـكي          مدتبه ميزان  ،اند خدمت نموده

 .هاي نبرد حق عليه باطل مجروحيت در جبهه رزمندگان در اثر

  . كـه قـادر بـه كـار نمـي باشـند      مفقود االثرها، جانبازان از كارافتاده كلي  خانواده معظم شهدا، آزادگان، عضايا) ب

 .سال 5خواهر و برادر تا ميزان  فرزندان، پدر، مادر، همسر،: شامل

اسارت دارند، از  سال سابقه يك بااليدرصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه  25جانبازان  ، فرزندانشاهدفرزندان ) ج

 .شرط حداكثر سن معاف مي باشند

اشـتغال   بـه خـدمت   22/11/57هاي دولتـي از تـاريخ    در دستگاه رسميغيروقت و تمامداوطلباني كه به صورت ) د

 .ها ميزان مدت خدمت غيررسمي آن به ،اند داشته

 .آزادگان از شرط حداكثر سن معاف مي باشند) ح

 

  مورد نياز نحوه ثبت نام و مدارك 

 :زير خواهد بودشرح به  www.uma.ac.ir  صورت الكترونيكي از طريق سايته ثبت نام ب

 )يل گرددبا دقت تكم(برگ درخواست شغل مندرج در سايت  تكميل) 1

  واريزي كبانشعبه شماره فيش و نام  ثبت )2

بانـك   خزانـه نـزد   980به حساب شماره ) ريال دويست و چهل و يك هزار و چهارصد( 241400واريز مبلغ : تبصره

از ايثـارگران  ( .نـام  ثبـت حـق  ن كليه شعب بانك ملي ايران به عنوامركزي جمهوري اسالمي ايران قابل پرداخت در 

 .)باشند ميف مبلغ مذكور معاكل شاهد از پرداخت  و فرزندان رصد مبلغد 50پرداخت

 )بايتكيلو 40حداكثر و JPGبا فرمت (جديد تمام رخ 3*4حاوي يك قطعه عكس  ارسال فايل) 3
 

 :آزمون كتبيپس از قبولي در براي مصاحبه،  مدارك مورد نياز

، نتـايج  الماعـ روز كـاري پـس از    5ل را ظرف مـدت  مدارك ذي اندرحله اول آزمون موظفر مداوطلبان قبول شده د

سـيد دريافـت   ر ري مـدارك مـذكو  ارائـه  و پس از تحويل دانشگاه هيأت علمياعضاي غير كارگزيني اداره هب حضوراً

 .و برابر با اصل نمايد موظف است تصاوير كليه مدارك را با اصل آنها مطابقت داده كارگزينيي اداره. نمايند

  .تصوير آخرين مدرك تحصيلي به همراه ن مدرك تحصيليآخري اصل) الف 

 .)، تصوير صفحه آخردرصورت داشتن توضيحات( تصوير صفحه اول به همراهشناسنامه اصل  )ب 

خدمت يا معافيـت   تاريخ پايان.(تصويربه همراه  معافيت دائم كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا اصل ) ج 

 ).نام در آزمون باشد بتبايد قبل از آخرين مهلت ث

خزانه نزد بانك مركزي جمهوري  980ريال به حساب جاري  241400مبلغ  بانكي مبني بر پرداخت اصل رسيد)  د

 .اسالمي ايران 

 .نويسي شدهپشت و رخ، تمامجديد 3*4قطعه عكس  سه  )  هـ

ورد از مراجع ب محس عادي معلولينبراي گواهي براي ايثارگران و تصوير به همراه مدارك دال بر ايثارگري اصل  ) و

 .طربذي

  .صويرت به همراهبر بومي بودن  مدارك دالاصل )  ز



 .تصوير براي شاغلين قراردادي بومي به همراه به سوابق خدمت مدارك مربوط اصل)  ح

اسـتعالم  ربـط  اير مـدارك مربـوط از مراجـع ذي   ي و سي، اصالت مدرك تحصيلقرارداد همكارقبل از صدور : تبصره

 .مالك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود ،اوليه انجام شده خواهد شد و تطبيق
 

 آنثبت نام مقدماتي و مهلت  زمان

 جهـت   29/6/93 خر مو شنبهروز  صبح 8ساعت تا  16/6/93 خ  مورشنبه يكواجد شرايط بايستي از روز  متقاضيان

 .نام نموده و كد رهگيري دريافت نمايند و ثبتمراجعه www.uma.ac.ir  ثبت نام مقدماتي به آدرس

 بار ثبت نام و تنها يك رشته شغلي و محل جغرافيايي خدمت را دارد و كن يبه ذكر است هر داوطلب تنها امكا الزم

       عمـل  ، امكان ثبت نام بعدي وجود نخواهد داشت و ثبت نام اوليه مـالك اشتباه در ثبت اطالعات در صورت هرگونه

   ايت فوق مورد قبـول نبـوده و  سبصورت ناقص و يا به هر نحو غير از ثبت نام از طريق وه ثبت نام ب ضمناً. شدمي با

 .دشبا نمي سريوجوه پرداختي به هيچ وجه مامكان استرداد 

 

 و برگزاري آزمون و اعالم نتايج توزيع كارت زمان و نحوه

    اند از روز  دريافت نمودهدانشگاه  ترنتياين داوطلبان بايد با استفاده از كد رهگيري كه پس از ثبت نام در سايت

مراجعه و كارت ورود به جلسه و  مذكوربه سايت   16/7/93مورخ چهارشنبه لغايت روز  15/7/93 خ مور سه شنبه

ورود به  الزم به ذكر است كارت .را دريافت نمايند) ونشامل زمان و مكان برگزاري آزم(زمون ي آراهنما يبرگه

 .گردد توزيع نميدانشگاه محقق اردبيلي  جلسه به هيچ عنوان در محل

در محل دانشگاه محقق اردبيلـي   18/7/93مورخ  جمعهصبح روز  9هاي عمومي و تخصصي ساعت  زمون توانمنديآ

 .برگزار خواهد شد 

ي اختصاصـي حـداكثر تـا تـاريخ      هاي عمومي و تخصصي و زمـان مصـاحبه   نديشدگان آزمون توانم اسامي پذيرفته

 .دانشگاه اعالم خواهد شد الكترونيكياز طريق نشاني  27/7/93

 مواد آزمون

آمـار  رياضـي و   -3زبـان انگليسـي عمـومي     -2زبان و ادبيات فارسـي   -1هاي عمومي شامل آزمون توانمندي) الف

 صـورت كه به  است اجتماعي و مباني قانوني و اطالعات سياسي -6عارف اسالميم -5وري اطالعات فنا -4مقدماتي 

 .طراحي خواهد شد ايچهارگزينه هايالؤس

د آزمـون  ي باشند و امتياز آن در ساير مـوا عاف مي ماالت معارف اسالمؤگويي به سهاي ديني از پاسخاقليت: تبصره 

 .شود توزيع مي

 . باشد مورد درخواست داوطلب مي شغلبا االت مرتبطؤشامل س آزمون تخصصي) ب
 

 :تذكرات

آزمون تخصصي داوطلباني اصالح خواهد شـد   يآزمون عمومي داوطلبان، پاسخنامه يپس از اصالح پاسخنامه  -1

شـرط الزم بـراي    صـرفاً  قبولي در آزمون عمـومي . را احراز كرده باشند قبولي در آزمون عمومي كه شرط حد نصاب

 . گونه حق استخدام ايجاد نمي كندمون تخصصي بوده و براي داوطلب هيچتصحيح اوراق آز

ايثارگران در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويـت قـانوني بـه     -2

 .شرح ذيل برخوردار خواهند بود



ايثارگران اختصاص دارد كـه  بيسـت    بجذ آن براي%) 30(سي درصدكل مجوزهاي هيأت امناي دانشگاه،  از -2-1

آن براي جانبازان و آزادگان فاقد شـغل و فرزنـدان و همسـران شـهدا و جانبـازان بيسـت وپـنج        %) 25(وپنج درصد

در اختيـار   و باالتر و فرزندان و همسران آزادگاني كه باالي يك سال سابقه اسارت دارند كه سهميه آن%) 25(درصد

مـاه   6ديگر براي رزمندگان با سـابقه حـداقل   %) 5(پنج درصد و ران بوده و معرفي شده اندامور ايثارگ د شهيد وبنيا

و آزادگان زير %) 25(ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج درصد حضور داوطلبانه در جبهه

انتخـاب ايثـارگران در    .نمايند آزمون شركت مي يابد كه در سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا تخصيص مي

اند  حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده

 .انجام خواهد شد

 .داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت مازاد بر سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير جذب -2-2

ي ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنـان در صـورت ارائـه    كه از بنياد شهيد و امور ايثارگراني -2-3

 .گواهي از بنياد مذكور ندارند ي به اخذ و ارائه تصوير آن نيازي اصل به همراه

 ينمـره  بـه ترتيـب   ي الزم، معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصـاب نمـره   -3

اين داوطلبان موظفند از سوي سازمان بهزيستي كشور . ي قانوني مربوط برخوردار خواهند شد سهميه% 3از  مكتسبه

 .نام ارسال نمايند همراه ساير مدارك ثبت به ي الزم را اخذ و نامه معرفي

افراد بديهي است . داردبه داوطلبان بومي اختصاص  دعوت به همكاريندرج در آگهي م افراد مورد نيازصد درصد -4

  .بايد درآزمون شركت نمايندي نبومغير

 :را داشته باشدهاي زير  ويژگي حداقل يكي از الزم استبومي داوطلب 

  .باشد استان اردبيلمحل تولد داوطلب ) الف

 جذباي بر ورد تقاضاي مي، راهنمايي و متوسطه را در محل جغرافياييمقطع از مقاطع تحصيلي ابتدا قل دوحدا) ب 

 .باشد سپري كرده

ي و يي، راهنمـا ياعم از ابتدا( سال از سنوات تحصيلي آنها 3كه محل  فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي) ج

 .شوند بومي تلقي مي باشد نيز در استان اردبيل) دبيرستان

 پس از قبولي در آزمـون بـه   زمدارك مورد نيا داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك الزم را به همراه ساير: توجه

 .نمايند رائه و رسيد دريافته ادانشگا اعضاي غيرهيأت علمي كارگزيني اداره

صالح از خدمت دولتي منع شـده   داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراي مراجع قضايي و ذي - 5

 .باشند

ـ   شده در متن آگهي و يـا ارسـال   ليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالمؤومس -6 صـورت  ه مـدارك ب

محرز شود داوطلب به اشتباه يا به  كارگيريهجذب و بر مرحله از مراحل داوطلب خواهد بود و در ه ي عهده بهناقص 

محـروم گرديـده و در    از انجـام مراحـل بعـد    ،مندرج در آگهي است عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط

 .گردد مزبور لغو و بالاثر مي قرارداد ،همكاري راردادقصورت صدور 

رندگان مدارك تحصيلي بـاالتر و  داچنين  همو كارشناسي كارداني وطع امق به مدارك ارسالي توسط دانشجويان - 7

بـه   (گهـي و همچنـين مـدارك معـادل     ر آاحراز مشاغل مـذكور د  طمقاطع تحصيلي اعالم شده در شراي تر از ينيپا

ه در آزمـون جـامع   ر كسسات آموزش عالي كشوؤها و م معادل صادره از دانشگاه ارندگان مدارك تحصيلياستثناي د

باالتر  اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع آموزش كشور شركت نموده و قبول شده سازمان سنجش

 .ترتيب اثر داده نخواهد شد)  با ارزش علمي دارند



ماه پـس   2حداكثر  (التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمون  مدارك تحصيلي فارغ - 8

 .يد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسدأيبايستي به ت)  اعالم نتيجه از

 .و گزينش صورت خواهد گرفت جذب پس از طي مراحل انتخاب نهائي پذيرفته شدگان آزمون -9

سـه برابـر    بـه ميـزان   برتـر آزمـون تخصصـي،   نمرات  ترتيببهداوطلبان  ،ومياستخراج نتايج آزمون عم پس از -10

چنانچـه در   .د شـد نـ رفي خواهي اختصاصي مع ي شغلي تعيين و براي انجام مصاحبه ظرفيت پذيرش براي هر رشته

در  گيـري تصـميم ورد نيـاز كمتـر باشـد مراتـب بـراي      ي شغلي تعداد داوطلبان از سه برابر افراد ميك يا چند رشته

 .انساني دانشگاه ارجاع خواهد شد منابعبه هيأت اجرايي  آنيا طي ساير مراحل  جذبخصوص ابطال تقاضاهاي 

برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل را بر اساس نمرات  5/1هاي قانوني در نهايت دانشگاه با در نظر گرفتن اولويت -11

ترتيب به عنوان نفرات اصـلي و ذخيـره مشـخص و بـه     به ) تخصصي  شامل آزمون تخصصي و مصاحبه( برتر نهايي 

 .گزينش معرفي خواهد كرد


