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 مشمولین طرحاماندهی به صف انتظار سراهنمای 

م صف انتظار فراهم شده است. پیرو بخشنامه جدید بهینه سازی و در جهت ساماندهی صف انتظار مشمولین طرح تنها امکان بکارگیری نفر اول و دو

 و تعیین تکلیف نمایند.قرار داده مورد بررسی بر اساس نوبت را انتظار بدین جهت دانشگاه ها می بایست افراد موجود در صف 

قبل از ورود به حالت های ممکن باید متذکر شد که به منظور کنترل بهتر شرایط ذکر شده امکان تغییر وضعیت درخواست در باالی صفحه 

 ست حذف شده و هر گونه تغییر وضعیت درخواست صرفاً از سربرگ وضعیت درخواست مطابق شکل زیر انجام می شود.درخوا

 

 حالت ممکن است بوجود آیدچهار در رسیدگی به درخواست های مشمولین 

 

 حالت اول: بکارگیری

. در این حالت دانشگاه می با انجام خدمات در این محل موافقت می نمایدبه مشمول ایشان پس از اعالم محل مورد نیاز دانشگاه، در این حالت 

متقاضی را از طریق سامانه دریافت نماید و یا مستقیماً  عیت درخواست ابتدا تعیین محل خدمت را انجام داده و تاییدتواند از طریق سربرگ وض

 اقدام به صدور معرفی نامه نماید.
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. از سوی دیگر ت صدور معرفی نامه و ابطال آن زمان انتظار متقاضی از بین می رود و نوبت وی در صف حفظ نمی شودباید توجه داشت در صور

 یک مشمول صادر نشود ایشان از صف انتظار خارج نمی شود. تا زمانی که معرفی نامه برای

 

 با شروع بکار در محل مورد نیاز مشمولمخالفت حالت دوم: 

و ایشان متمایل به شروع به کار در این واحد تماس گرفته می شود  نیاز دانشگاهمحل های مورد یکی از با مشمول جهت بکارگیری در در این حالت 

مطابق نوبت ایشان رسیدگی شده است زمان انتظار ایشان می بایست از بین برود تا هم مشمول  پرونده ایشان نیستند. در این حالت با توجه به اینکه 

 ر گیرند.قرا رسیدگی معافیت مازاد بر نیاز نشوند و هم دو باره در صف انتظار

 انتخاب و "مخالفت داوطلب با شروع به کار در محل مورد نیاز در جدول وقایع انجام گرفته"برای ثبت این وضعیت مطابق شکل زیر باید گزینه 

 ثبت شود.

 

 

 حالت سوم: اعالم انصراف داوطلب از بکارگیری

دیگری، دارا بودن فرزند کوچک و یا مشکالت خانوادگی  شغلشروع به کار در  با فرا رسیدن نوبت رسیدگی یک داوطلب ایشان با ذکر دالیلی نظیر

جام آمادگی شروع به کار در محل مورد نیاز دانشگاه را ندارد. در این حالت باید انصراف متقاضی ثبت شود. بدین منظور باید از بخش اقدام ان

 غیرقابل بازگشتانتخاب وضعیت انصراف یک وضعیت باید توجه داشت که انتخاب شود.  "اعالم انصراف داوطلب از بکارگیری"گرفته گزینه 

از این جهت در انتخاب . بدین معنی که در صورت ثبت وضعیت انصراف تنها با ثبت نام مجدد متقاضی می تواند به صف انتظار باز گردد. است

 این گزینه باید با اطمینان عمل نمود.

در همان دانشگاه در نظر گرفته شده است و در طی وی محرومیت یک ماهه برای ثبت نام  حالت قطعی باشدداوطلب در این به جهت آنکه تصمیم 

 وجود دارد.مدت ایشان نمی توانند اقدام به ثبت نام برای آن دانشگاه نمایند ولی امکان ثبت نام برای دانشگاه های دیگر این 
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 لت چهارم: عدم احراز شرایط الزم برای بکارگیریحا

الزم )به عنوان مثال بارداری، عمل جراحی و ...( با فرا رسیدن نوبت رسیدگی به یک داوطلب ممکن است مشخص شود که ایشان از شرایط جسمی 

خص شود که ایشان از توانایی علمی و تجربی الزم برای انجام وظایف محوله برخوردار نیست. در این حالت و یا ممکن است مش برخوردار نیست

باید توجه داشت که انتخاب  دانشگاه می تواند با انتخاب گزینه عدم نیاز به خدمات داوطلب در محل ثبت نام ایشان را از صف ثبت نام خارج نماید.

 و باید در انتخاب آن با اطمینان عمل نمود. است غیرقابل بازگشتین گزینه یک عملیات ا

به منظور تعیین تکلیف متقاضی با این دانشگاه و هدایت ایشان به سایر دانشگاه ها محرومیت شش ماه جهت ثبت نام مجدد در آن دانشگاه  همچنین

ایشان  همانطور که اشاره شد در آن دانشگاه نماید. هر چندمجدد است و متقاضی طی این مدت نمی تواند اقدام به ثبت نام  در نظر گرفته شده

 آزاد است برای سایر دانشگاه ها ثبت نام نماید.

 

 




