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بزگشاری آسمون کتبی و مصاحبه تخصصی فزاخوان جذب  2نفز نیزوی قزاردادی (امور مالی)
تشاساس اعالم هذیش اهَس اداسی ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی پژٍّشگاُ ،آصهَى کتثی ٍ هصاحثِ تخصصی فشاخَاى جزب
 2نفز ًیشٍی قشاسدادی تشای سفع ًیاصّای کاسشٌاسی هذیشیت اهَس هالی دس سٍصّای  4202/90/22 ٍ 22اًجام پزیشفت.
آقای حاجمحمذی اظْاس ًوَدًذ؛ تشاساس تثصشُ  4هادُ  2آییيًاهِ استخذاهی اعضای غیش ّیأت علوی تا اخز
هجَص اص ّیأت اهٌای پژٍّشگاًُ ،سثت تِ تشگضاسی فشاخَاى جزب ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص تِ صَست قشاسدادی ٍ
ثثتًام اص هتقاضیاى تِ هذت ّ 3فتِ اقذام هیشَد.
دس ایي استثاط پس اص اخز هذاسک الصم اص ثثتًام شذگاى ًسثت تِ تقسین آًاى تِ دٍ گشٍُ ٍ تشگضاسی آصهَى کتثی ٍ
سپس هصاحثِ تخصصی دس سٍصّـای دوشنبه ٍ سهشنبه هـَسخ  4202/90/22 ٍ 22هطاتق جذٍل صهاىتٌذی شذُ اقذام
گشدیذ.
ایشاى ارعاى ًوَدًذّ ،یأت اجشائی هٌاتع اًساًی پژٍّشگاُ تا ریاست معاون محتزم اداری ،مالی و توسعه مذیزیت
پژوهشگاه کِ هطاتق هقشسات حاکن ٍظیفِ حسي ًظاست تش قَاًیي ٍ هقشسات اداسی ٍ استخذاهی دس ایي هجوَعِ سا
عْذُداس هی تاشذً ،سثت تِ تعییي کاس گشٍُ هٌتخة تشای ًظاست تش حسي اجشای سًٍذ جزب ًیشٍی اًساًی هزکَس اقذام
ًوَدُ است.
کاس گـشٍُ هٌتخة هتشکل اص آقایاى؛ شادمهـز – امینی – حیـذری – حاج محمذی ٍ عابذی ٍ آقای یحیی آقالو اص
هذیشاى ٍ کاسشٌاساى خثشُ دس صهیٌِ حساتذاسی ٍ حساتشسی دٍلتی کِ سالیاى هتوادی دس ٍصاست اهَس اقتصاد ٍ داسائـی
عْـذُداس ٍظایف هذیشیتی ٍ هذیشکلی دس دستگاُّای عذیـذُ دس سطح ٍصاستخاًِّـا ٍ خضاًِداسی کل کشَس تَدُاًذ،
دعَت تِ عول آٍسدُ تا تِ عٌَاى کاسشٌاس خثشُ ًسثت تِ طشاحی سؤاالت کتثی ٍ شفاّی ٍ اًجام هصاحثِ تخصصی
اقذام ًوایذ.
دس ًتیجِ تا تشًاهِسیضی ٍ ّواٌّگی ّای هٌاسة ،سًٍذ رکش شذُ ٍ تِ شیَُ هعوَل اداسی تِ ًحَُ هطلَب تِ اًجام سسیذُ
کِ ًتیجِ آى پس اص طشح دس اٍلیي جلسِ تعذی ّیأت اجشائی هٌاتع اًساًی تِ قثَلشذگاى ًْائی اعالم خَاّذ شذ.
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