
 

 

 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 نظام نامه جذب نيروي انساني

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان   

آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان در خصوص اختيارات هيات مديره  73ماده  22به استناد بند  -1ماده 

سازمان در جذب كاركنان، اين نظام نامه به منظور زمينه سازي تامين نيروي انساني متخصص و متعهد با هدف توسعه 

 كمي و كيفي منابع انساني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان تدوين گرديده است.

الت، شايسته ساالري و سنجش كمي و جذب نيروي انساني مورد نياز سازمان، در فضاي رقابتي و با رعايت عد -2ماده 

 كيفي توانمنديهاي عمومي و تخصصي داوطلبان انجام مي پذيرد. 

 تعاريف و كليات -3ماده 

 عبارت است از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان سازمان: -3-1

 عبارت است از هيات مديره سازمان هيات مديره:  -3-2

موجب قرارداد معين، بطور تمام وقت، پاره وقت يا ساعتي در سازمان مشغول به كار   : شخصي است كه بهشاغل -3-3

 ميگردد. 

 : عبارت از چارت تشكيالتي سازمان كه به تصويب هيات مديره رسيده است.چارت سازماني -3-4

اي از وظايف و  عبارت از جايگاه سازماني كه در چارت تشكيالتي سازمان براي انجام مجموعه پست سازماني: -3-5

 مسئوليتهاي مرتبط براي يك فرد شاغل تعريف شده است.

مجموعه وظايفي است كه براي يك پست سازماني تعيين مي شود و شاغل مكلف به انجام آن  شرح وظيفه: -3-6

 ميباشد و حسب مورد به شاغل بصورت كتبي ابالغ ميگردد.

خص حقيقي جهت خدمت در سازمان مطابق ضوابط و : عبارت است از پذيرفتن شجذب نيروي انساني -3-7

 مقررات مندرج در نظام نامه و قوانين و مقررات مربوطه.
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عبارت است از مجموعه اي از وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمري كه بر اساس چارت سازماني به اين  شغل: -3-8

 عنوان شناخته  شده باشد.

ل خصوصيات و توانايي هاي الزم اعم از تحصيالت، مهارتها، تجربه و دوره عبارت است از حداق شرايط احراز: -3-9

 هاي آموزشي مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي يك شغل.

 عبارت است از فرآيند اجرايي مفاد اين نظام نامه  روش جذب نيرو: -3-10

مندرج در اين نظام نامه را دارا بوده و بر اساس فرايند اشخاص حقيقي كه شرايط احراز شغل  داوطلبين: -3-11 

 اجرايي اين نظام نامه فراخوان و ثبت نام ميشوند.    

مديره براي مدت نفر از اعضاء هيات مديره سازمان ميباشد كه از طرف هيات  4: مركب از كميته استخدام -3-12

يكسال انتخاب شده و عهده دار فرآيند اجرايي استخدام در سازمان شامل: تدوين برنامه زمان بندي جذب، اعالم فراخوان 

عمومي، ثبت نام و تشكيل پرونده، اجراي آزمون و مصاحبه، اعالم نتايج پذيرفته شدگان اوليه و نهايي به هيات مديره 

ر اولين جلسه كميته استخدام سازمان، يك نفر به عنوان رئيس كميته انتخاب ميگردد. جهت تصويب نهايي ميباشند. د

دبيري كميته (بدون حق راي) به عهده مدير اداري سازمان ميباشد. ضمنا يكي از بازرسين سازمان (بدون حق راي) در 

 جلسات كميته شركت مي نمايد. 

م نياز واحدهاي سازمان و دفاتر نمايندگي شهرستان و در جذب نيروي انساني در سازمان بر اساس اعال -4ماده 

 چهارچوب چارت سازماني و بودجه مصوب پس از تصويب هيات مديره سازمان انجام مي پذيرد.

 جذب نيروي انساني تمام وقت بدون داشتن پست سازماني ممنوع ميباشد. -1تبصره 

 89عقد قرارداد كار ساعتي با عنوان مشخص و حداكثر به مدت  به منظور رفع نيازهاي موردي سازمان، امكان -2تبصره 

 روز (قابل تمديد) با پيشنهاد مدير امور اداري و تصويب هيات مديره ميسر ميباشد.  
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صالحيت پرسنل شاغل در سازمان از طرف شركتهاي خدماتي (نظير پرسنل آژانس ها، خدمات تاسيساتي و  -3تبصره

ظافت، انتشارات و...) كه جهت انجام كارمشخص با زمان محدود همكاري مينمايند،  قبل از عقد مكانيكي، رايانه اي، ن

 قرارداد بايستي به تائيد كميته استخدام سازمان برسد. 

 داوطلبان ورود به خدمت در سازمان بايستي حايز شرايط عمومي ذيل باشند: -5ماده 

 كشور جمهوري اسالمي ايرانتابعيت  -

 اقامت دائم در محل جغرافيايي شغل مورد تقاضا  -

 متدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور -

 

 داشتن كارت پايان خدمت دائم وظيفه عمومي يا معافيتهاي قانوني (براي آقايان) -

 شهرت به فساد، عدم اعتياد به مواد مخدر (استعالم از مراجع ذيصالح)نداشتن سوء پيشينه، عدم  -

(استعالم از مراجع  عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و يا الحادي -

 ذيصالح)

 دارا بودن سالمت جسمي/روحي براي انجام امور محوله (استعالم از مراجع ذيصالح) -

حصيلي متناسب با شرايط احراز شغل (مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا دارا بودن گواهي ت -

براي رشته هاي غير مهندسي  16براي رشته هاي فني و مهندسي و  15داشتن حداقل معدل آموزش و پرورش). 

 .الزامي ميباشد

) و رتبه ISCبندي پايگاه استنادي ( فارغ التحصيالن دانشگاههاي برتر (داخل و خارج كشور) براساس رتبه -5تبصره 

 )/http://ur.isc.gov.irبندي هاي بين المللي، از رعايت شرط معدل معاف ميباشند. (

داوطلبين استخدام در رشته هاي تخصصي هفت گانه سازمان، بايستي در زمان تقاضا عضو  -

 ساير رشته هاي تخصصي مورد نياز سازمان از اين امر مستثني ميباشند.سازمان باشند. متقاضيان 
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جذب نيرو در سازمان با فراخوان عمومي و از طريق برگزاري آزمون كتبي (عمومي و تخصصي) و مصاحبه  -6ماده 

 ميباشد. 

اطالعات اداري، سياسي،  مواد آزمون كتبي شامل الف: آزمون عمومي (زبان و ادبيات فارسي، معارف اسالمي، -4تبصره 

اجتماعي و مباني قانوني و زبان انگليسي عمومي) و ب: آزمون تخصصي شامل (سئواالت تخصصي هر رشته، قانون و 

 آيين نامه اجرايي نظام مهندسي، مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مهارتهاي هفت گانه كار با رايانه) ميباشد. 

 6ديريتي سازمان مستقيما توسط هيات مديره انجام گرفته و متقاضيان از شمول ماده جذب نيرو براي پستهاي م  -5تبصره 

 معاف ميباشند.  

مصاحبه حضوري براي سنجش توانمنديهاي مرتبط، سوابق علمي و تحصيلي و سابقه كار مي باشد. در انجام  -6تبصره 

اي اجرايي سازمان استفاده نمايد. انتخاب داوطلبين مصاحبه تخصصي، كميته ميتواند از نظرات گروه هاي تخصصي يا مديريته

براي مصاحبه حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت مورد نياز كه به ترتيب باالترين نمرات آزمون را كسب نموده اند انجام مي 

 پذيرد. 

مالك انتخاب نمره آزمون كتبي هر داوطلب از حاصل جمع نمرات آزمون عمومي و تخصصي تعيين ميگردد.  -7تبصره 

% نمره مصاحبه خواهد بود.  كسب حدنصاب نمره آزمون كتبي صرفا به منزله تاييد 40% نمره آزمون و 60نهايي بر اساس 

توانايي هاي عمومي و تخصصي بر اساس برگه هاي آزمون بوده و هيچگونه حق استخدامي براي داوطلب ايجاد نمي 

نمره آزمون و امتيازات مصاحبه كه شامل توامنديهاي مرتبط، سوابق علمي و  نمايد. انتخاب نهايي داوطلبان بر اساس جمع

 تحصيلي و سابقه كار داوطلبان خواهد بود انجام مي پذيرد. 

 هر داوطلب صرفا ميتواند نسبت به ثبت نام در بك رشته شغلي و محل جغرافيايي اقدام كند.  -8تبصره 
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ن و جذب محرز گردد كه داوطلب اطالعات خالف واقع داده يا فاقد شرايط چنانچه در هر مرحله اي از آزمو -9تبصره 

مندرج در فراخوان استخدام ميباشد، از انجام مراحل آتي جذب محروم گرديده و ضمن لغو قرارداد  استخدامي از 

 اولويتهاي بعدي ليست براي استخدام دعوت به عمل مي آيد. 

ش شده توسط كميته استخدام و تاييد هيات مديره، سازمان نسبت به تشكيل پس از اعالم اسامي افراد پذير -7ماده 

 پرونده استخدامي و عقد قرار داد برابر قوانين و مقررات اقدام مينمايد.

مطابق نظر كميته قرارداد همكاري ابتدا به صورت سه ماهه و در صورت رضايت از عملكرد فرد جذب شده،  -11تبصره 

 استخدام، تمديد حكم برابر روال ساير اعضاء سازمان انجام مي پذيرد. 

به تصويب هيات مديره سازمان رسيده است و تغييرات آتي در آن  30/10/92تبصره در تاريخ  9ماده و  7اين نظام نامه در 

يه مصويات قبلي در خصوص جذب نيرو در سازمان با تصويب هيات مديره قابل اعمال ميباشد. با اجراي اين نظام نامه، كل

 كم لن يكن تلقي ميگردد.  

 


