
 

 

 " یانسان یروین یریکارگجذب و به ندینظارت بر فرآ "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 عدالت استخدام و جذب یاجرابه منظور  "یانسان یروین یریکارگجذب و به ندینظارت بر فرآ "خدمتخدمت:  فیتعر 

 یبرنامه اصالح نظام ادار یواجرا ینخبگان درادارات دولت تیاستفاده از ظرف نیاستان و همچن ییاجرا یهادر دستگاه

 ییجراا یدر دستگاه ها یانسان یروین یریکارگجذب و به ندیاست که به نظارت بر فرآ یو خدمت ردیپذیصورت م

 .پردازدیکشور م یو استخدام یو مقررات سازمان ادار نیاستان در انطباق با قوان

 استان ییاجرا یهااستان / دستگاه ییاجرا یهادستگاه یانسان یروین: رندگانیت گخدم یمعرف 

 و  یتلفن (، رانیکارمند ا) یانسان یروین یریکارگسامانه استخدام و به قیاز طر: رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه

 یمراجعه حضور

 به صورت "استان ییاجرا یهادر دستگاه یانسان یروین یریکارگجذب و به "گزارش عملکرد : یدهنحوه گزارش 

 .گرددشده و در وب سایت سازمان بارگذاری میساالنه منتشر 

 و اقدامات  شده یاجرا به طور ساالنه بررس تیفیها از منظر زمان و کبه درخواست یدگیروند رس: ندیفرا ینیبازب نحوه

 .گردندیم فیتعر یاصالح

 

 هدف-2

 یانانس یروین یریکارگجذب و به ندینظارت بر فرآ "است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

و  تیریسازمان مد"و مقررات مربوطه توسط  نیقوان تیمناسب و رعا ییبا دقت باال، سرعت مطلوب، پاسخگو "

 .دریمورد توافق قرار گ "شانیا یانسان یرویاستان و ن ییاجرا یدستگاه ها" یبرا "استان تهران یزیربرنامه

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 کشور یو استخدام یسازمان ادار 10/15/0351مورخ  0938351مه شماره بخشنا 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 ر د ییاجرا یتوسط دستگاه ها رانیشده در سامانه کارمند ا یمجوز ها، مدارک و مستندات بارگذار یبررس

و صدور شماره مستخدم و شماره  دییو در صورت عدم وجود نقص، تا روین یریکارگخصوص جذب و به

 کارکنان یشناسه برا



 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ن:استان تهرا یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 ی هابه دستگاهموثر  یبخش یآگاه نیو همچندر موعد مقرر ها نامه نییها ، آابالغ مجوز ها، بخشنامه

 رانیسامانه کارمند ا قیشده از طر یو مستندات بارگذار رادیدر خصوص رفع ا اجرایی

 ا ب  ییاجرا یهاتوسط دستگاه رانیشده در سامانه کارمند ا یها، مدارک و مستندات بارگذارمجوز یبررس

 و مقررات مربوطه  نیقوان تیمناسب و رعا ییدقت باال، سرعت مطلوب، پاسخگو

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 رانیدر سامانه کارمند ا به موقع یبارگذار و مستندات و مدارک قیدق لیتکم  

 و استثناها:  طیشرا 

  های سازمان اداری و استخدامی کشوربخشنامهطبق قوانین و 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 کشور یو استخدام یبا سازمان ادار یمکاتبه دستگاه مل قیاز طر 

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


