
 بسمه تعالی
                                                                                     فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 یانسان يروین يریجذب و بکارگ ندینظارت بر فرا  :عنوان خدمت -1
 استان ییاجرا يدستگاهها

 10191115111:  شناسه خدمت -2

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 فارسسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  نام دستگاه اجرایی: 

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

 نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیري نیروي انسانی دستگاههاي اجرایی شرح خدمت

 نوع خدمت 
 

  )G2C( خدمت به شهروندان    
  )G2B( خدمت به کسب و کار    

نوع )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    
 

مخاطبین
   

 تصدي گري     حاکمیتی     ماهیت خدمت 
 روستایی     شهري     استانی     منطقه اي     ملی     سطح خدمت

 مالکیتثبت     تامین اجتماعی     کسب و کار    مالیات    سالمت   آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:
 سایر   وفات   هامدارك و گواهینامه    بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

 رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت
 کشور استخدامی و اداري سازمان از ابالغسایر:       تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
 و....... یلیتحص مدرك ، نشیگز هیدییتا، اعتبار  نیتام، فرم شغل وشاغل لیتکم خدمت

 بودجه ییو بخشنامه ها ، ضوابط اجرا رانیوز ئتیه مصوبات ، یواستخدام يامور ادار نیقوان باالدستیقوانین و مقررات 
 دیجد یانسان يروین يریشور با مو ضوع نحوه بکارگک یو ا ستخدام يسازمان ادار 1538390شنامه شماره بخ

5- 
جزییات خدمت

 

 در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرنده                         آمار تعداد خدمت گیرندگان
  خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 

 سال ماه        فصل           بار در:       یک                           یکبار براي همیشه                        تواتر
 یحضور در جلسات آزمون و مصاحبه استخدام تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
   

   
   

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 

 همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن 
http://www.karmandiran.ir 

 کارمند ایرانسامانه  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
 الکترونیکی     

 
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    

 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه      
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

 غیرالکترونیکی    

ذکر 
ضرورت 

مراجعه حضوري
 جهت احراز اصالت فرد     

 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی      
 استانی      
 شهرستانی     

 

   
 

  

  

   

http://www.karmandiran.ir/
http://www.karmandiran.ir/


در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 ن مشابه دفاتر پیشخوانعناوی   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی     
 استانی     
 شهرستانی     

مرحله تولید
 

خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا  

ارتباط با دیگر دستگاه ها )
 الکترونیکی     

 
 )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه 
حضوري

  
 

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 نظارت بر آزمون و مصاحبهسایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی     
 استانی     
 شهرستانی     

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
 

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

 در
دستگاه

 

 فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دیگر

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 

     لی ساختارمسامانه 
     
     

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه دیگر 
 دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر استعالم الکترونیکی
برخط :است، استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    



 

9- 
عناوین فرایندهاي خدمت

 
    

هاي اجرایی هاي اختصاص یافته به دستگاهابالغ سهمیه و  توسط سازمان امور اداري واستخدامی کشور ريیصدور مجوز جذب وبکارگ .1
 استان 

 هاي برگزاري آزمون استخدامی و درخواست سازمان جهت معرفی ناظراعالم زمان و حوزه .2
 صدور کارت ناظرین جهت نظارت بر فرآیند برگزاري آزمون .3
هاي مربوطه به سازمان جهت برگزاري آزمون استخدامی و ارسال گزارش و فرم  سنجش سازمان اریاالخت تام ندهیبا نما  هماهنگی .4

 اداري و استخدامی کشور
 ر اعالم نتایج آزمون و انتشار اسامی پذیرفته شدگان اولیه از سوي سازمان اداري و استخدامی کشو .5
 به استان و کشور یو استخدام يادار سازمان يسو از استان ییاجرا يها دستگاه استخدام یتخصص مصاحبه يابالغ زمان برگزار .6

 سازمان ندهینما نظارت توسط لزوم
 هاي اجرایی در سامانه کارمند ایران جهت ثبت اطالعات پذیرفته شدگان نهاییسهمیه به دستگاه تخصیص .7
 هاي اجرایی استانثبت اطالعات پذیرفته شدگان نهایی توسط دستگاه .8
  شماره شناسه یا شماره مستخدمپذیرفته شدگان و صدور  نهایی اطالعات دیتای بررسی و .9

 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
 

 
 


