
 

 سنامه فرآیند استخدامشنا

 

 مدیریت جذب و استخدامعنوان فرآیند: 

 تامین نیروي انسانی مورد نیاز مرکز در راستاي ساماندهی هدف فرآیند: 
هاي انسانی از طریق تحلیل وضعیت عرضه و تقاضاي نیروي انسانی سرمایه

 مطابق با ساختار و وظایف محوله مرکز در اسناد باالدستی

 مدیریتینوع فرآیند: 

مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت جذب، نگهداشت و خروج از : فرآیند باالدستی
 کار

 نداردزیرفرآیندهاي مرتبط: 

 هامعاونت توسعه منابع، پشتیبانی و اموراستانناظر فرآیند:  پشتیبانی انسانی و  منابع اداره کلسرپرست فرآیند: 
مدیران کلیه واحدها، سازمان اداري و استخدامی رییس مرکز، ذینفعان اثرگذار: 

 کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور
 کلیه متقاضیان استخدام، شرکت هاي طرف قراردادذینفعان اثرپذیر: 

 رخداد فرآیند: 
 تغییرات سازمانی و متوازن کردن عرضه و تقاضاي نیروي کار •

 اعالم نیاز واحدها •

 تعاریف و اصطالحات:
شغلی: شامل سه بخش اصلی اطالعات شغل، عنوان شغل و جایگاه شناسنامه 

 باشد.سازمانی می
هاي شغلی که از لحاظ نوع کار و مدرك تحصیلی اي از رشتهرسته شغلی: مجموعه

 هاي کلی و عمومی باشد.و تجربی، شباهت
 ورودي فرآیند:

 هاي مرکزاهداف و استراتژي •

 شناسنامه شغلی •

 باالدستیقوانین و مقررات  •

 منابع مالی مرکز •

 خروجی فرآیند:
 نیروي انسانی استخدام شده •



 شرح فرآیند و فعالیت هاي اصلی آن: 
 پذیرد:هاي زیر انجام میهاي انسانی مرکز و از طریق فعالیتریزي براي تآمین و ارتقا منابع انسانی و سرمایهد با هدف اصلی برنامهیناین فرآ

 هاي مرکز.ها و استراتژينیروي واحدها و وضعیت فعلی و آتی نیروي انسانی مرکز براساس اهداف، اولویت تحلیل و بررسی درخواست -1
 هاي مربوطه.برآورد نیروي انسانی مورد نیاز و شغل -2
 احد متقاضی از داخل مرکز).هاي مورد نیاز هر شغل با توجه به شناسنامه شغلی مشاغل( درصورت امکان تامین درخواست نیروي واحصاء دانش و مهارت -3
 ها و اقدامات الزم براي جابجایی نیرو بین واحدها( در صورت عدم امکان تامین درخواست نیروي واحد متقاضی از داخل مرکز).انجام هماهنگی -4
 اعتبار.ها و استعالم در خصوص تامین دریافت مجوز استخدام از سازمان برنامه و بودجه کشور و تعیین نوع استخدام -5
 دریافت مجوز از سازمان اداري و استخدامی کشور براي جذب نیرو و برگزاري آزمون. -6

 درصورت نیاز به برگزاري آزمون:
 هاي اجرایی( سازمان سنجش و آموزش کشور).هاي مربوطه در مکاتبه با مراکز برگزارکننده آزمون فراگیر دستگاهاعالم مشاغل مورد نیاز و رشته •

 نام، دریافت کارت شرکت در آزمون، برگزاري آزمون).هاي اجرایی( ثبتانجام فرآیند برگزاري آزمون توسط مرکز برگزارکننده آزمون فراگیر دستگاه •

 هاي اجرایی.اعالم نفرات برتر آزمون در مشاغل اعالم شده به مرکز از طرف مرکز برگزارکننده آزمون فراگیر دستگاه •

 م شده از نفرات برتر.دریافت مدارك اعال •

 رسانی به متقاضیان و دعوت جهت شرکت در مصاحبه حضوري.بررسی اولیه مدارك و اطالع •

 برگزاري مصاحبه حضوري و تعیین رتبه نفرات برتر پس از مصاحبه. •

 ن.آبارگذاري نتایج مصاحبه در سامانه سنجش و آموزش کشور و تایید  •
 حراست.معرفی افراد منتخب به واحد گزینش و  -7
 توسط مرکز حراست سازمان برنامه و بودجه کشور.اجراي فرآیند گزینش و حراست  -8
 دریافت مدارك شخصی و تکمیل فرم اطالعات پرسنلی. -9

 استعالم مرکز از نتیجه حراست و گزینش فرد. -10
 تعیین برگ مشخصات شغل و شاغل توسط کارشناس کارگزینی. -11
 ها.و دریافت نتیجه آن 10و مراکز پلیس +  معرفی فرد به آزمایشگاه -12
 ثبت اطالعات فرد در سامانه کارمند ایران و دریافت کد مستخدم و شناسه مربوطه. -13



 ثبت اطالعات کارمند در سیستم کارگزینی مرکز. -14
 سازي و صدور حکم کارگزینی توسط کارشناس کارگزینی.آماده -15
 ها.ت مرکز، مستخدم و معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و اموراستانامضاي حکم کارگزینی توسط ریاس -16
 هاي کاربري مربوطه به واحد پشتیبانی و مدیریت فناوري اطالعات.ارسال دستور تحویل ملزومات مصرفی، تجهیزات اداري، سیستم کامپیوتري و شناسه -17
 ها.یبانی و اموراستانمعاونت توسعه منابع، پشتجلسه جامع پذیرکردن کارمند توسط  -18
 معرفی و جانمایی فرد براساس رسته شغلی مربوطه. -19

 
 درصورت نیاز به استخدام نیروي شرکتی:

 دریافت مدارك شخصی. -1
 تکمیل فرم اطالعات پرسنلی. -2
 معرفی افراد موردنظر به واحد گزینش و حراست. -3
 سازمان برنامه و بودجه کشور.اجراي فرآیند گزینش و حراست توسط مرکز حراست  -4
 استعالم مرکز از نتیجه حراست و گزینش فرد. -5
 ها.و دریافت نتیجه آن 10معرفی فرد به آزمایشگاه و مراکز پلیس +  -6
 عقد قرارداد با فرد. -7
 واحد پشتیبانی و مدیریت فناوري اطالعات. هاي کاربري مربوطه بهارسال دستور تحویل ملزومات مصرفی، تجهیزات اداري، سیستم کامپیوتري و شناسه -8
 ها.جلسه جامع پذیرکردن کارمند توسط معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و اموراستان -9

 معرفی و جانمایی فرد براساس شغل مربوطه. -10
 

 

 

 

 



 هاي موجود در فرآیند:گزارش
 گزارش وضعیت نیروي انسانی مرکز (در صورت نیاز). •

 

 اطالعاتی مورد استفاده در فرآیند:هاي سیستم
 سامانه کارمند ایران سازمان اداري و استخدامی کشور. •

 سامانه اتوماسیون اداري (جهت انجام مکاتبات مربوط به فرآیند) •

سامانه سازمان سنجش و آموزش کشور (مرکز برگزارکننده آزمون استخدامی  •
 هاي اجرایی)فراگیر دستگاه

 فرآیند:فهرست اسناد مرتبط با 
ند ایران بخش تایید آمار نیروي انسانی موافقتنامه بودجه در سامانه کارم •

 هاي اجرایی.دستگاه

 مجوزهاي جذب نیرو و برگزاري آزمون. •

 مدارك متقاضیان استخدام. •

 فرم مصاحبه و جمعبندي نتایج مصاحبه حضوري. •

 حکم استخدام/ قرارداد کارمند. •

 قرارداد مربوطه و نیروهاي شرکتی.کلیه مدارك مربوطه به شرکت،  •

 هاي مرتبط با فرآیند:استانداردها، مقررات و دستورالعمل
 موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه کشور. •

 قانون کار جمهوري اسالمی ایران. •

هاي قانون خدمات کشوري و قوانین مرتبط به شرح مشاغل و صالحیت •
 مربوطه.

 استخدام نیرو. هاي ساالنه مرتبط با جذب وبخشنامه •

 ها مسئولیت نظارت براجراي این فرآیند را برعهده دارد.معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و اموراستاننقاط نظارتی و کنترلی فرآیند: 
 


