
 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

یت و ربانمه رزیی بو سازمان مدری ستان  شهرا  

 "هاي اجرايی استاننظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انسانی دستگاه"توافقنامه سطح خدمت

 

 مقدمه -1

به شرح ذیل تنظیم  "بوشهرهای اجرایی استان نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه"بیانیه سطح توافق خدمت 

 .گردیده است

 

 هدف -2

نظارت بر "هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت

، کیفیت بوشهرریزی استان امهتوسط سازمان مدیریت و برن "های اجرایی استانفرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه

 .مورد توافق قرار گیرد "های اجرایی استاندستگاه"تحویل خدمت مذکور برای 

 

 مسئوليت -3

کند که خدمت مذکور را به ترتیب موافقت می بوشهرریزی استان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه

 :ارائه دهد زیراز طریق سامانه کارمند ایران

 های اجرایی برای ورود به سامانه کارمند ایرانراهبری دستگاه 

 های اجرایی در سامانه و تطبیق با قوانین و مقرراتعات ارائه شده دستگاهالبررسی اط 

 های تایید شده در سامانه به سازمان اداری و استخدامی کشورارسال پرونده 

  بررسی و تایید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و صدور شماره شناسه یا شماره مستخدم کارکنان 

 :بایست طبق قوانین به شرح ذیل اقدام نمایندهای اجرایی استان جهت دریافت خدمت میدستگاه

 استخدامی قوانین امور اداری و 



 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

یت و ربانمه رزیی بو سازمان مدری ستان  شهرا  

 هامصوبات هیئت وزیران و بخشنامه 

  بودجهضوابط اجرایی 

  سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه بکارگیری نیروی انسانی  07/09/96مورخ  1538390بخشنامه شماره

 جدید

 

 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و سازمان -4

متقاضی دریافت خدمت مکلف است مراحل ذیل را پس از صدور مجوز جذب و بکارگیری توسط سازمان امور اداری واستخدامی 

 :کشور، به ترتیب در سامانه کارمند ایران انجام دهد

  های زم توسط کارگزین دستگاهالثبت و ارسال درخواست شماره شناسه یا شماره مستخدم و درج مستندات و مدارک

 (سامانه کارمند ایران)اجرایی 

 (ارمند ایرانسامانه ک)های اجرایی بررسی و تایید درخواست توسط مدیرکل یا مدیرامور اداری دستگاه 

 (سامانه کارمند ایران)های اجرایی تایید درخواست توسط ذیحساب دستگاه بررسی و 

 های اجراییتایید درخواست توسط ستاد مرکزی دستگاه بررسی و 

 

 :هاي درخواست / ارائه خدمتسامانه -5

 سامانه کارمند ایران

 

 

 

 :زم براي دريافت خدمتالمدارک  -6
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، تامین ش، تایید گزینپذیرد. مستندات شامل: تصویر مجوزیران توسط دستگاه اجرایی صورت میسامانه کارمند اآپلود مستندات در 

 اعتبار و سایر موارد حسب مورد

 

 : مدت زمان انجام خدمت -7

 .م خاصی نداردالپذیرد و نیاز به استعین از طریق سامانه صورت میالدر طول سال و آن

 .: همه موارد الکترونیکی است بجز حضور در جلسات آزمون و مصاحبه استخدامی برای نظارتحضوریتعداد مرتبه مراجعه  -*

 

 هاا و پرداختههزينه -8

 .باشدارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دوره عملكرد -9

 .حیه آن صادر نگردیده، اعتبار داردالفقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصاین توا

 

 خاتمه توافقنامه -10

خاتمه موافقتنامه ع قبلی موضوع الرت خاتمه توافقنامه مد نظرقرار گیرد، با اطچنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ضرو

 .گرددم میالاع

 علی درويشی

 رييس سازمان


