احتشاما َماوگًوٍ استحضاس داسیذ دسیافت شماسٌ لشاسدادی مستلضم اسائٍ مذاسن مًسد ویاص تٍ ساماوٍ واسمىذایشان ي وُایتاً
اسجاع دسخًاست تشاساس فشآیىذ ریل میثاشذ:
سازمان اداری

وزارت

سازمان

رئیس امور

رئس امور

و استخذامی

متبوع

مذیریت استان

مالی

اداری

کارگسین

کشور

لزا َماوطًس وٍ مالحظٍ میفشماییذ فشآیىذ دسیافت شىاسٍ تسیاسصمان تش تًدٌ ي اص طشفی تشخی اص مذاسن مًسد ویاص دس ستاد
داوشگاٌ مًجًد میثاشذ ي تشخی دیگش دس ياحذَا ،لزا تٍ جُت تسشیغ دس واس ي تجمیغ ایه مذاسن ،ساماوٍ ای طشاحی
گشدیذٌ وٍ لاتلیت تاسگضاسی مذاسن مًسد وظش سا داسا تًدٌ ي َمىاسان محتشم میتًاوىذ تا يسيد تٍ آن مذاسن دسخًاستی اص
ياحذَا سا تاسگضاسی ومایىذ تا وُایتا تا تجمیغ مذاسن تا ستاد داوشگاٌ تاسگضاسی مذاسن دس ساماوٍ واسمىذ ایشان اوجام گشدد.
فرآینذهای سامانه کارمنذ ایران جهت دریافت شناسه قراردادی
تا تًجٍ صمان استخذام َش یه اص واسوىان لشاسدادی ،فشآیىذ دسیافت شىاسٍ لشاسدادی دس ساماوٍ واسمىذ ایشان دس لالة دي
فشآیىذ ریل تعشیف گشدیذٌ است وٍ مذاسن مًسد ویاص جُت َش فشآیىذ ویض متفايت میثاشذ.لزا دلت دس صحیح تًدن تاسیخ
استخذام ویشيَای لشاسدادی تسیاس حیاتی ي الضامی میثاشذ.ي لثل اص َش الذامی ایه مًضًع تایذ تشسسی گشدد.
نوع

ردیف

کذ فرآینذ

:2102دسخَاست شواسُ شٌاسِ قشاسداد کاس هعیي هشخض طشفا
0

تشای دستگاُ ّای هشوَل هادُ یک قاًَى احکام دائوی تَسعِ

2102

عنوان
شٌاسِ تذٍى کسش هجَص

کشَس ٍسٍدی اص تاسیخ  0931/10/10تا 0939/10/01

2

 :2102دسخَاست شٌاسِ تشای ًیشٍی قشاسدادی کاس هعیي
هشخض قذین (ٍسٍدی قثل اص سال )0931

2102

شٌاسِ تذٍى کسش هجَص

مرجع صذور
ساصهاى اداسی ٍ
استخذاهی کشَس

ساصهاى اداسی ٍ
استخذاهی کشَس

شرح سامانه
تعذ اص يسيد تٍ ساماوٍ اص طشیك ساماوٍ جزب ي اوتخاب گضیىٍ واسمىذ ایشان اص مىًی سمت ساست لیست اسامی ولیٍ
ویشيَای لشاسدادی داسای شىاسٍ َش ياحذ تا سوگ سثض ي ویشيَای فالذ شىاسٍ تا سوگ سفیذ لاتل مشاَذٌ میثاشذ .ضمه
ایىىٍ شماسٌ َش فشآیىذ دس مماتل آن ویض دسج گشدیذٌ استَ .مچىیه دس لسمت فیلتش مشخص گشدیذٌ دس تصًیش ریل
میتًان اوًاع حالت َا سا ویض اوتخاب ومًد.

تا تًجٍ تٍ مًاسد فًق تایستی دس فیلتش مشخص شذٌ اتتذا افشاد فالذ شىاسٍ سا اوتخاب ومًد سپس تا تیه ومًدن َش فشد ي
اوتخاب گضیىٍ ثثت ي تاسگضاسی ،میتًان دس صفحٍ تاص شذٌ وسثت تٍ تاسگضاسی مذاسن مًسد ویاص الذام ومًد.

َمچىیه دس صًست ویاص تٍ گضاسشگیشی اص مذاسن تاسگضاسی شذٌ میتًان اص لسمت ومص مذسن اوًاع گضاسشُا سا دسیافت
ومًدٌ ي سپس وسثت تٍ سفغ ومص الذام ومًد:

مذارک مورد نیاز به تفکیک هر فرآینذ:

مذاسن مًسد ویاص جُت فشآیىذ َای مًسد وظش تٍ ششح ریل میثاشذ وٍ تشخی اص آوُا تًسط ياحذ محل خذمت ي تشخی
تًسط ستاد داوشگاٌ تاسگضاسی میگشدد .ي وىتٍ لاتل تًجٍ تشاتش اصل ومًدن ولیٍ مذاسوی است وٍ تًسط ياحذ محل
خذمت تاسگضاسی میشًد.
مذارک مورد نیاز جهت فرآینذ :2102

نوع پیوست(فرآینذ )2102
هذسک تحظیلی هشتَط تِ صهاى استخذام/تکاسگیشی تا هْش تشاتش تا اطل اداسُ کاسگضیٌی
آخشیي قشاسداد اًجام کاس هعیي هشخض تا هْش تشاتش اطل
تظَیش هظَتِ ّیات اهٌاء دس خظَص تکاسگیشی افشاد قشاسدادی اص هحل هجَص طادسُ (تاسگزاسی تَسظ ستاد داًشگاُ)

سیض ٍاسیض تیوِ ،اص تاسیخ اٍلیي تکاسگیشی تا کٌَى تا تاییذ (هْش ٍ اهضاء) شعة تاهیي اجتواعی
تاییذیِ تٌام تشای تکاسگیشی قشاسدادی کاسهعیي تَسظ ّیات اهٌاءّ/یات اجشایی جزب داًشگاُ یا هَسسِ

نحوه بارگساری
توسط واحد محل خدمت
توسط واحد محل خدمت
توسط ستاد دانشگاه
ارائو توسط کارمند و بارگزاری توسط کارگزین
توسط ستاد دانشگاه

)تاسگزاسی تَسظ ستاد داًشگاُ(
تاییذیِ داسای یک سال اعتثاس ّستِ گضیٌش اص تاسیخ طذٍس تا رکش عٌَاى قشاسدادی کاسهعیي هشخض
(تاسگزاسی تَسظ ستاد داًشگاُ)

توسط ستاد دانشگاه

اٍلیي قشاسداد اًجام کاس هعیي هشخض تا هْش تشاتش اطل قثل اص تاسیخ ( 0939/10/01اسسال قشاسداد تعذ
اص تاسیخ یاد شذُ هوٌَع هی تاشذ)

توسط واحد محل خدمت

َمچىیه ومًوٍ فایل تیمٍ ای وٍ تًسط پشسىل تایذ تٍ واسگضیىی محل خذمت اسائٍ ي سپس تاسگضاسی گشدد طثك ومًوٍ ریل
می تاشذ:

مذارک مورد نیاز جهت فرآینذ :2102
نوع پیوست(فرآینذ )2102

نحوه بارگساری

کاست هلی

تَسظ ٍاحذ هحل خذهت

آخشیي هذسک تحظیلی تا هْش تشاتش تا اطل اداسُ کاسگضیٌی

تَسظ ٍاحذ هحل خذهت

آخشیي قشاسداد اًجام کاس هعیي هشخض تا هْش تشاتش اطل
قشاسداد کاسهعیي هشخض/خشیذ خذهت دس سال 0933یا قثل اص آى تا هْش تشاتش تا اطل اداسُ کاسگضیٌی
سیض ٍاسیض تیوِ ،حذاقل اص سال  0933تا کٌَى اص ّواى دستگاُ تا تاییذ (هْش ٍ اهضاء) شعة تاهیي اجتواعی
تاییذیِ داسای یک سال اعتثاس ّستِ گضیٌش اص تاسیخ طذٍس تا رکش عٌَاى قشاسدادی کاسهعیي هشخض (تاسگزاسی
تَسظ ستاد داًشگاُ)

تَسظ ٍاحذ هحل خذهت
تَسظ ٍاحذ هحل خذهت
اسائِ تَسظ کاسهٌذ ٍ تاسگضاسی تَسظ کاسگضیي
تَسظ ستاد داًشگاُ

