
 استان اجرايی هايدستگاه انسانی نيروي بكارگيري و جذب فرايند بر نظارت خدمت سطح توافقنامه

 

 هدف . 1

 بر نظارت خدمت كيفيت  با  ارائه منظور به و  مداري  مشتري اصل  به  توجه راستاي  در كه است اين خدمت  سطح  توافقنامه از هدف

 ،اردبيل  استان ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط استان اجرايی هايدستگاه انسانی نيروي بكارگيري و جذب فرايند

 .گيرد  قرار توافق مورد  استان اجرايی هاي دستگاه  براي  مذكور خدمت  تحويل كيفيت

 مسئوليت .2

به    را مذكور  خدمت كه  كند می  موافقت  اردبيل استان ريزي  برنامه  و  مديريت سازمان  انسانی سرمايه  و  مديريت توسعه  معاونت

 : دهد ارائه ايران كارمند  سامانه  طريق از زير ترتيب

  ايران  كارمند  سامانه  به ورود  براي اجرايی هايدستگاه  راهبري •

  مقررات و قوانين  با  تطبيق و  سامانه در اجرايی هايدستگاه شده ارائه  اطالعات بررسی •

  كشور استخدامی و  اداري سازمان  به  سامانه در شده  تاييد هاي  پرونده ارسال •

 مستخدم شماره  يا  شناسه شماره صدور و كشور استخدامی  و  اداري امور سازمان توسط  تاييد و بررسی •

 :  نمايند  اقدام  ذيل،  شرح  به  قوانين طبق  بايست می خدمت  دريافت جهت استان اجرايی هايدستگاه

  واستخدامی  اداري امور قوانين •

  ها  بخشنامه و وزيران هيئت  مصوبات •

  بودجه اجرايی ضوابط •

 نيروي  بکارگيري نحوه موضوع  با كشور استخدامی و اداري  سازمان  07/09/1396مورخ    1538390 شماره  بخشنامه •

 جديد  انسانی

 گيرنده و دستگاه اجرايیتعهدات متقابل خدمت . 3

 اداري و امور سازمان توسط بكارگيري و جذب مجوز صدور از پس را  ذيل  مراحل است  مکلف خدمت  دريافت متقاضی

 : دهد انجام ايران  كارمند  سامانه در  ترتيب  به  ،کشور استخدامی

  هايدستگاه  كارگزين  توسط الزم  مدارک و مستندات  درج و مستخدم شماره  يا شناسه شماره درخواست ارسال و ثبت •

 (ايران  كارمند  سامانه)جرايی

  (ايران  كارمند  سامانه) اجرايی هايدستگاه  اداري  امور  مدير  يا  مديركل  توسط درخواست  تاييد و بررسی •

  (ايران  كارمند  سامانه) اجرايی هايدستگاه  ذيحساب  توسط درخواست  وتاييد بررسی •

 اجرايی هايدستگاه مركزي ستاد  توسط درخواست  وتاييد بررسی •
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 : سامانه هاي درخواست / ارائه خدمت

 ايران  كارمند  سامانه

 تصوير:   شامل مستندات اجرايی، دستگاه  توسط  ايران كارمند  سامانه در مستندات  آپلود مدارک الزم براي دريافت خدمت:

 استخدامی مجوز مورد حسب  موارد  ساير و  اعتبار  تامين  -گزينش  تاييد -مجوز

 در طول سال مدت زمان انجام خدمت:

 .  نظارت  براي استخدامی  مصاحبه و آزمون  جلسات در حضور  بجز  است  الکترونيکی موارد همه تعداد مرتبه مراجعه حضوري:

 سامانه  طريق  از  آنالين  زمان دسترسی به خدمت:

 . نياز به استعالم خاصی ندارد  استعالم)فرآيندهاي مشترک بين دستگاهی(:

 باشدارائه خدمت به صورت رايگان می: هاها و پرداختهزينه . 4

 .، اعتبار داردرئيس سازماناين توافقنامه سطح خدمت تا زمانی كه اصالحيه آن صادر نگرديده، تحت امضاي : دوره عملكرد . 5

 خاتمه توافقنامه . 6

خاتمه  چنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطالع قبلی موضوع

 .موافقتنامه اعالم می گردد

 

 داود شايقی

 رئيس سازمان
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