بسمه تعالی

اطالعیه شماره 8
(فرایند جذب و استخدام دانش آموختگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

براساس برنامه مصوب پنج ساله نیروی انسانی وزارت دفاع  ،سهیمه و تعداد جذب سالیانه سازمان های صنعتی و
واحد های تابعه وزارت متناسب با تعداد رها شدگان و بازنشستگان از خدمت و سقف مشاغل مصوب سازمان های
مذکور می باشد ؛ که در ابتدای هر سال توسط معاونت منابع انسانی وزارت دفاع مشخص و به کلیه سازمان ها
ابالغ می شود .
در چارچوب برنامه مذکور  ،بخشی از سهمیه جذب سالیانه ساز مان ها از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی مالک
اشتر مورد تصویب وزیر محترم قرار گرفته و به ساز مان های مذکور ابالغ گردیده است .
بر این مبنا فرآیند جذب و مراحل معرفی دانش آموختگان به شرح زیر به اطالع متقاضیان می رسد :
 .1در نیمه اول خرداد ماه هر سال توسط معاونت منابع انسانی دانشگاه فراخوان متقاضیان جذب و استخدام برای
تکمیل کاربرگ های تقاضا نامه در وبگاه دانشگاه منتشر می شود .
 .2متقاضیان باید با مراجعه به مدیریت اجرایی واحد دانشگاهی خود ( مجتمع دانشگاهی-دانشکده-پژوهشکده) نسبت
به دریافت و تکمیل کا ربرگ های مربوطه اقدام و توصیه نامه های الزم را مبنی بر توانمندی های علمی و فناورانه و
عملکرد رفتاری خود از اساتید و مسئولین واحد های دانشگاهی دریافت و تقاضانامه را پس از تایید رئیس واحد
دانشگاهی تحویل معاونت منابع انسانی دانشگاه نمایند ( .در شاهین شهر باید تحویل معاونت اجرایی و در شیراز
تحویل مدیریت اجرایی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دفاعی فارس شود)
 . 3فراخوان تکمیل تقاضانامه فقط مربوط به دانش آموختگان هر سال تحصیلی شامل دانش آموختگان ترم اول
(بهمن ماه) و دانش آموختگان ترم دوم (خردادماه) است که به تایید واحد دانشگاهی مربوطه حداکثر تا پایان
شهریور ماه همان سال تحصیلی دانش آموخته می شوند و شامل دانشجویان و دانش آموختگان سال های قبل
نمی شود .
 .4معاونت منابع انسانی دانشگاه با تشکیل پرونده و تهیه بانک اطالعات متقاضیان طی دو نوبت در هر سال
لیست جذب شامل تعداد و تخصص های مورد نیاز هر یک از ساز مان های صنعتی را دریافت و متناسب با آنها
اسامی متقاضیان را در قالب چند برابر ظرفیت به همراه پرونده آنها به ساز مان های مذکور معرفی می نماید .

 .5هر یک از سازمان ها متناسب با برنامه زمان بندی و تقویم جذب سالیانه خود  ،متقاضیان را برای انجام مصاحبه
و سایر مراحل اداری دعوت می نماید .
توجه به نکات زیر ضروری است :
الف -تعداد سهمیه جذب و تخصص های مورد نیاز هریک از سازمان ها در هر سال متغیر است و بر اساس برنامه
طبقه بندی مشاغل و تعداد بازنشستگان و رهاشدگان از خدمت ساز مان ها متفاوت می باشد .
ب -حداکثر زمان ماندگاری پرونده متقاضیان در بانک اطالعات معاونت منابع انسانی دانشگاه دو سال و چنانچه
متقاضیان در طی این مدت در پی معرفی به سازمان های مختلف در اولویت جذب قرار نگیرند از چرخه خارج می شود
.
ج -آن دسته از متقاضیان که هم اکنون در معاونت منابع انسانی دارای پرونده می باشند تا پایان سال  96تقاضای
آنها دارای اعتبار می باشد .
د -آن دسته از دانشجویان دکتری که متقاضی استخدام با مدرک کارشناسی ارشد خود هستند  ،می توانند در فراخوان
خرداد ماه شرکت و کاربرگ های تقاضانامه را تکمیل نمایند ؛ لکن پس از معرفی و در مرحله مصاحبه باید وضعیت
دانشجویی خود را به اطالع سازمان مربوطه رسانده و موافقت آنها را جلب نمایند .
ه -دانش آموختگان سه رشته کارشناسی در شاهین شهر فقط مربوط به ورودی های  90تا  95می توانند در فراخوان
خرداد ماه  96به بعد شرکت نمایند .
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