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نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی 

 انسانی دستگاه های اجرایی استان

 

 مقدمه  .1

 و اداری سازمان 2/11/1395 مورخ 972530 شماره بخشنامه 1 بند اجرای در

 دستگاه انسانی نیروی بکارگیری و جذب فرایند بر نظارت" خدمت ، کشور استخدامی

 مدیریت سازمان استانی واحدهای به شده تفویض وظایف شرح از " استان اجرایی های

  میباشد ریزی برنامه و

 هدف  .2

 ارائه خدمات کیفیت با ارائه منظور به که است این خدمت سطح توافقنامه این از هدف

 گیرندگان خدمت برای خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط شده

 .گیرد قرار توافق مورد

 مسئولیت .3

 تکالیف، تمامی انجام به موظف خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 بر نظارت جمله از استخدامی و اداری حوزه به مربوط اصلی وظایف و مأموریتها

 .میباشد استان، اجرایی واحدهای مصاحبه جلسات و استخدامی آزمونهای برگزاری
 خدمت گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل  .4

 و جذب مجوز صدور" از پس را ذیل مراحل است مکلف خدمت دریافت متقاضی

 کارمند سامانه در ترتیب به کشور، استخدامی و اداری امور سازمان توسط بکارگیری

 :دهد انجام ایران

 مدارک و مستندات درج و مستخدم شماره یا شناسه شماره درخواست ارسال و ثبت 

  (ایران کارمند سامانه)اجرایی دستگاههای کارگزین توسط زمال
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 اجرایی دستگاههای اداری امور مدیر یا مدیرکل توسط درخواست تایید و بررسی

 (ایران کارمند سامانه)

 (ایران کارمند سامانه) اجرایی دستگاههای ذیحساب توسط درخواست وتایید بررسی 

 اجرایی دستگاههای مرکزی ستاد توسط درخواست وتایید بررسی

 سامانه در مستندات آپلود :خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارك سازمان

 -گزینش تایید -مجوز تصویر:  شامل مستندات اجرایی، دستگاه توسط ایران کارمند

    استخدامی مجوز مورد حسب موارد سایر و اعتبار تامین

  سامانه طریق از آنالین:  خدمت ارائه ساعات

 جلسات در حضور بجز است الکترونیکی موارد همه:  حضوري مراجعه بار تعداد

 نظارت  برای استخدامی مصاحبه و آزمون
 کارمند ایران سامانه: خدمت به دسترسی نحوه

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملکرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن یهالحاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این
 

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 .گردد می مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلی عالاط با گرفت، قرار
 


