بیانیه سطح توافق خدمت نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاههای
اجرایی استان
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " نظارت بر فرآیندد جدذب و بکدارگیری نیدروی
انسانی دستگاههای اجرایی استان" را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرایدی اسدتان،
نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاههاای اجرایای اساتان بوسایله ساامانه اارمنادایران و همچناین
نظارت بر برگزاری آزمونهای دستگاههای اجرایی و مصاحبه تخصصی می باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
با عنایت به بخشنامه شاماره  ۲۴۴۴۲ماور  1331/3/1ریاسات محتارم جمهاور ،تصاویبنامه شاماره  11۲11۲8ماور
 1331/1۲/۲8شااورای اداری ،دسااتوراللمل شااماره  1138188مااور  1331/3/1و بخشاانامه شااماره  3۲۲11مااور
 1331/1/۲3سازمان اداری و استخدامی اشور و نامه شماره  1۲۲1۲1مور  1331/3/13سازمان مدیریت و برنامه ریزی
اشور ،و بر اساس تصویب نامه شورای عاالی اداری موضاو دساتوراللمل شاماره  33۲131ماور  ،1331/1/1۴ساازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی در اختیار خدمت گیرندگان قرار می دهد .
- 1تلیین زمان برگزاری آزمون استخدامی دستگاه اجرایی استان از سوی سازمان اداری و استخدامی اشور و ابالغ آن باه
استان
 - ۲هماهنگی با نماینده سازمان سنجش جهت برگزاری آزمون استخدامی در استان
 - 3نظارت بر برگزاری آزمون
 - ۴تهیه گزارش برگزاری آزمون دستگاه اجرایی و ارسال به سازمان اداری و استخدامی اشور
 – 1نظارت بر مصاحبه تخصصی استخدام دستگاه های اجرایی استان
 - 1نظارت بر فرایند انجام مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان آزمون اتبی
 - 1تهیه گزارش از مصاحبه تخصصی در استان و ارسال به سازمان اداری و استخدامی اشور
 – 8بررسی ،تایید و یا ابطال درخواست های ثبت شده دستگاه های اجرایی برای اخذ شماره مستخدم یا شاماره شناساه
برای بکارگیری نیروی انسانی جدید در سامانه اارمند ایران

تعهدات:





متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را صرفاً از طریق ساامانه باه ایان دساتگاه اراهاه نمایاد و از
مکاتبه برای دریافت خدمت خودداری نماید.
بر اساس فرایند تلریف شده در سامانه و مستندات درخواستی اطالعات افراد واجد شرایط در سامانه درج گردد.
آگهی ها و اخبار و اطالعات سامانه اارمند ایران مورد بررسی قرار گیرد و الیاه اقادامات از طریاق ساامانه و بار
اساس راهنمای اراهه شده انجام گیرد.
نام ااربری فقط در اختیار افراد مسئول قرار داشته و از اراهه به افراد دیگر خودداری گردد.

هزینه ها و پرداختها
اراهه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی اه اصالحیه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطال قبلی موضو خاتمه توافاق ناماه
اعالم خواهد شد

