
 22/12/1400گزارش  یک ساله اقدامات انجام شده توسط گروه توسعه منابع انسانی  تا تاریخ 

 

جهت مشمولین  در سامانه کارمند ایران  ارسالی از سوي دستگاه هاي اجرایی استان      مستندات بررسی  -1
صره (  سال  20بند (د) تب شور   1400) قانون بودجه  ست، مدرك        کل ک شغلی ، پ صات  شخ و تطبیق م

شــماره  2005تعداد منجر به صــدور که احکام و قراردادهاي آنان با قوانین و مقررات موجود  ،تحصــیلی 
 براي واجدین شرایط گردید.22/12/1400تا تاریخ مستخدم 

ستخ    1022صدور  -2 ستخدام      شماره م سه جهت ا شنا ضعیت کارکنان  یا  وو بکارگیري دم /  تبدیل و
 )1دستگاه هاي اجرایی از محل مجوزهاي قانونی (فرآیندهاي غیر از بند 

مستندات هر  نیز بررسی  دستگاه اجرایی استان در سامانه پاکنا و    121بررسی آمار و اطالعات کارکنان  -3
صاً    گونه کاهش و یا  صو س خ صدور فرم  و س مجوزهاي قانونی اافزایش نیرو بر ا تأیید آن ها که منجر به 

 .نهایی آمار جهت مبادله موافقتنامه دستگاه هاي اجرایی در سطح استانی و ملی گردیده است

بررسی شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد در محور مدیریت سرمایه انسانی و شاخص میزان انطباق      -4
 امتیاز شاخص هاي عمومی) 1000امتیاز از  205( رسمی ابالغیساختار دستگاه ها اجرایی با ساختار 

آمار مندرج در تهیه گزارش تحلیلی وضــعیت نیروي انســانی دســتگاه هاي اجرایی اســتان برگرفته از -5
 سامانه پاکنا  

ایجاد صـفحه بخشـنامه هاي اداري و اسـتخدامی با دسـته بندي موضـوعی جامع در سـایت سـازمان        -6
 ریزي استانمدیریت و برنامه 

ــامانه کارمند ایران و ضــوابط قانونی و شــرایط  -7 تهیه مســتند فیزیکی از کلیه فرآیندهاي موجود در س
 بکارگیري هر فرآیند 

سوي           -8 صادره از  سالی  ست هاي ار شکوائیه ها و دادخوا سخ به  دیوان عدالت اداري در مورد شعب  پا
 یی استخدام و یا تبدیل وضعیت کارمندان دستگاه هاي اجرا

شغلی و             -9 ضعیت  صوص و ستان در خ ضایی و دادگاه هاي ا سوي مراجع ق صادره از  سخ به نامه هاي  پا
 استخدامی کارمندان دستگاه هاي اجرایی استان

ستخدامی و        -10 صوص قوانین و مقررات اداري و ا ستگاه هاي اجرایی در خ ستعالمات متعدد د سخ به ا پا
 یا موارد خاص کارمندان ذیربط

 



صوص          -11 سازمان در خ سوي معاونت بودجه  صله از  ستعالمات و مکاتبات وا سخ به ا سی   پا فرآیند برر
 استخدام ، تبدیل وضعیت ، انتقال و یا ماموریت کارکنان دستگاه هاي اجرایی استان

ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور در خصــوص امور مختلف   هر یک از  بامتعدد مکاتبات ارســال -12
ابالغ به دستگاه هاي اجرایی استان  نیز ات و بخشنامه هاي ارسالی و اخذ استعالمات الزم وقوانین و مقرر

 در صورت اخذ پاسخ

 


