
 یدستگاهها یانسان یروین یریجذب و بکارگ ندینظارت بر فرآبیانیه سطح توافق خدمت 

 استان ییاجرا

 مقدمه

 یروید ن یریجدذب و بکدارگ   ندد ینظارت بر فرآ "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم برداری بهره و آگاهی برای ذیل به شرح را  "استان ییاجرا یدستگاهها یانسان

 

 هدف

، اسدتان  یدی اجرا یدستگاهها یانسان یروین یریجذب و بکارگ ندینظارت بر فرآ هدف از توافقنامه سطح خدمت

 نیو همچنا  رانیساامانه اارمنادا   لهیاساتان بوسا   یای اجرا یهاا  دستگاه یانسان یروین یریجذب و بکارگ ندینظارت بر فرا

 می باشد.ی و مصاحبه تخصص ییاجرا یدستگاهها یآزمونها ینظارت بر برگزار

 

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 

 

 مسوولیت:  

 

 ماور   11۲11۲8شاماره   بنامهیمحتارم جمهاور، تصاو    اسات یر 1/3/1331ماور    ۲۴۴۴۲به بخشنامه شاماره   تیبا عنا

 مااور  3۲۲11و بخشاانامه شااماره  1/3/1331مااور   1138188دسااتوراللمل شااماره  ،یادار یشااورا ۲8/1۲/1331

 یزیر و برنامه تیریسازمان مد 13/3/1331مور   1۲۲1۲1اشور و نامه شماره  یو استخدام یسازمان ادار ۲3/1/1331

 ساازمان  ،1۴/1/1331ماور    33۲131موضاو  دساتوراللمل شاماره     یادار یعاال  ینامه شورا بیو بر اساس تصو اشور،

 . دهد یم قرار رندگانیخدمت گ اریدر اخت یکیخدمات خود را به صورت الکترون اصفهاناستان  یزیر و برنامه تیریمد

 

اشور و ابالغ آن باه   یو استخدام یسازمان ادار یاستان از سو ییدستگاه اجرا یآزمون استخدام یزمان برگزار نییتل -1

  استان

 در استان یآزمون استخدام یسازمان سنجش جهت برگزار ندهیبا نما یهماهنگ - ۲

 آزمون ینظارت بر برگزار - 3

 اشور یو استخدام یو ارسال به سازمان ادار ییآزمون دستگاه اجرا یگزارش برگزار هیته - ۴

  استان ییاجرا یاستخدام دستگاه ها ینظارت بر مصاحبه تخصص – 1

 یشدگان آزمون اتب رفتهیاز پذ یمصاحبه تخصصانجام  ندینظارت بر فرا - 1

 اشور یو استخدام یدر استان و ارسال به سازمان ادار یگزارش از مصاحبه تخصص هیته - 1

شاماره شناساه    ایاخذ شماره مستخدم  یبرا ییاجرا یثبت شده دستگاه ها یابطال درخواست ها ایو  دییتا ،بررسی – 8

 رانیدر سامانه اارمند ا دیجد یانسان یروین یریبکارگ یبرا

 



 :تعهدات

 

 و از  دیا دساتگاه اراهاه نما   نیا ساامانه باه ا   قیمجوز مکلف است مدارک خود را صرفاً از طر نیا افتیدر یمتقاض

 . دینما یخدمت خوددار افتیدر یبرا مکاتبه

 در سامانه درج گردد طیافراد واجد شرااطالعات  یشده در سامانه و مستندات درخواست فیتلر ندیبر اساس فرا . 

 ساامانه و بار    قیا اقادامات از طر  هیا و ال ردیقرار گ یمورد بررس رانیعات سامانه اارمند االو اخبار و اط های آگه

 یرد.اراهه شده انجام گ یراهنما اساس

 گردد یخوددار گریافراد مسئول قرار داشته و از اراهه به افراد د اریفقط در اخت ینام ااربر. 

 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را اراهه

 

 عملکرد دوره

 ارد.آن صادر نگردد، اعتبار د اصالحیهاه  یتوافقنامه سطح خدمت تا زمان نیا

 

 توافقنامه خاتمه

 ناماه  توافاق  خاتمه موضو  قبلی اطال  با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

  

 

 


