
جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
شناسنامه خدمات

  : مدرك كد

01 بازنگري:

1 از 1 هصفح

در حال اخذ کد  : شناسه خدمت -2 نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استانعنوان خدمت:  -1

3-
 

ارائه دهنده

ت
خدم

نام دستگاه اجرایی  :  سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  خراسان رضوى

سازمان اداری استخدامی کشور :  نام دستگاه مادر

4-
 

ت
ت خدم

صا
مشخ

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیري نیروي انسانی دستگاههاي اجرایی استان خراسان رضوىشرح خدمت

نوع خدمت 

 ( G2Cخدمت به شهروندان )    
 (G2B) خدمت به کسب و کار 
(G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)    

نوع مخاطبین

دستگاههای اجرایی استان

تصدی گری    حاکمیتی    ماهیت خدمت 

روستایی     شهری    استانی    منطقه ای    ملی    سطح خدمت

رویداد مرتبط با:
ثبت مالکیت    تامین اجتماعی    کسب و کار   مالیات    سالمت   آموزش    تولد     

سایر    وفات   هامدارک و گواهینامه    بازنشستگی ازدواج    بیمه   تاسیسات شهری     

نحوه آغاز خدمت
رخداد رویدادی مشخص     فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضای گیرنده خدمت       

ابالغ از سازمان اداری و استخدامی کشور سایر:      تشخیص دستگاه    

مدارک الزم برای انجام خدمت
تامین  -گزینشتایید  -: تصویر مجوز آپلود مستندات در سامانه کارمند ایران توسط دستگاه اجرایی، مستندات شامل

  مجوز استخدامیاعتبار و سایر موارد حسب مورد 

مقررات باالدستیقوانین و 

 ، ضوابط اجرایی بودجه ها بخشنامه و وزیران هیئت مصوبات –قوانین امور اداری واستخدامی 
شماره     شنامه  ضوع نحوه بکارگیری نیروی 7/9/96مورخ  1538390بخ شور با مو ستخدامی ک سازمان اداری و ا

 انسانی جدید 
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ت
ت خدم

جزییا

آمار تعداد خدمت گیرندگان   
بستگی به سیاستهای      ماه        فصل          سال                خدمت گیرندگان در:  دستگاه اجرایی   میانگین 

 سازمان اداری و استخدامی کشور دارد.

 در طول سال خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

تواتر
بستگی به    ماه        فصل          سال                  بار در:      میانگین               یکبار برای همیشه               

سیاستهای سازمان اداری و استخدامی کشور دارد.
همه موارد الکترونیکی است بجز حضور در جلسات آزمون و مصاحبه استخدامی برای نظارت . تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
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نحوه دسترسی به 

ت
خدم

وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم خدمت در 

http://www.karmandiran.ir

کارمند ایرانسامانه  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

 

 

http://www.karmandiran.ir/
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 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
شناسنامه خدمات

  : مدرك كد

01 بازنگري:

1 از 2 هصفح

رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت
ت

ی خدم
الع رسان

در مرحله اط

الکترونیکی    
تلفن همراه )برنامه کاربردی(        اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 ارسال پستی          پست الکترونیک                        
 پیام کوتاه          تلفن گویا یا مرکز تماس              
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

غیرالکترونیکی    

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح

جهت احراز اصالت فرد  
 جهت احراز اصالت مدرک 

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  
سایر:    

مراجعه به دستگاه:
ملی   
استانی   
شهرستانی   

ت
در مرحله درخواس

 
ت

خدم

الکترونیکی    

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

واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:شماره قرارداد 
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   

مکاتبه از طریق شبکه دولت  : سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

غیرالکترونیکی    

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح

جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب    
سایر:    

مراجعه به دستگاه:
ملی   
استانی   
شهرستانی   

ت
مرحله تولید خدم

 

)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها (

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

غیرالکترونیکی    

ی
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 
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  : مدرك كد

01 بازنگري:

1 از 3 هصفح

ت
درمرحله ارائه خدم

الکترونیکی    

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

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   

سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

غیرالکترونیکی    
ی

ضور
ت مراجعه ح

ضرور
ذکر 

جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب    

نظارت بر آزمون کتبی و سایر:    

مصاحبه تخصصی الزاما به صورت 

.حضوری باید انجام شود

مراجعه به دستگاه:
ملی   
استانی   
شهرستانی   
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ارتباط
 

ت
خدم

با 
 

سایر
 

سامانه
 

ها 
ی

)بانکها

العاتی( 
اط

 در
دستگاه

نام سامانه های دیگر
فیلدهای موردتبادل

استعالم 
الکترونیکی

استعالم غیر 
الکترونیکی ط

برخ

o
n

lin
e

دسته
ی 

ا

(
B

atch
)

پست سازمانیسامانه ملی مدیریت ساختار

8-
ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
ی دیگر

دستگاهها

 نام دستگاه دیگر
نام سامانه های دستگاه

 دیگر
فیلدهای 
موردتبادل

مبلغ )درصورت 
پرداخت هزینه(

استعالم الکترونیکی
 غیرالکترونیکی استعالم اگر

 :است، استعالم توسط

ط
برخ

o
n

lin
e

دسته
ی 

ا

(
B

atch
)

دستگاه    
کننده مراجعه    

دستگاه    
کننده مراجعه    

دستگاه    
کننده مراجعه    
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شناسنامه خدمات

  : مدرك كد

01 بازنگري:

1 از 4 هصفح

ت
ی خدم

عناوین فرایندها

کشور واستخدامي اداري امور سازمان وبکارگیري توسط جذب مجوز صدور1-

دستگاههاي کارگزين ثبت و ارسال درخواست شماره شناسه يا شماره مستخدم و درج مستندات توسط 2-

)ايران کارمند سامانه(اجرايي

)ايران کارمند سامانه(اجرايي دستگاههاي اداري امور توسط مديرکل يا مدير وتايید درخواست بررسي3-

)ايران کارمند سامانه(اجرايي دستگاههاي ذيحساب توسط وتايید درخواست بررسي4-

اجرايي دستگاههاي مرکزي ستاد توسط وتايید درخواست بررسي5-

ريزي وبرنامه مديريت سازمان توسط وتايید درخواست بررسي6-

کشور و صدور شماره شناسه يا شماره مستخدم واستخدامي اداري امور سازمان توسط وتايید بررسي7-
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 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
شناسنامه خدمات

  : مدرك كد

01 بازنگري:

1 از 5 هصفح

10
-

ت
ی حدم

نمودار ارتباطی فرایندها

-ن ودار ارتبا ی  رای د ای  دم   

شرو 

 صدور مجوز     و ب ار  ری

  ازمان اداری و ا تخدامی

  ب  ا   ات مت ا  ان وا د ال رای  در  امانه کارم د ایران

کار زی ی د ت ا  ا رایی

 برر ی و تای د امور اداری

مدیر د ت ا  ا رایی

مورد تای د ا   

 برر ی و تای د تو   د ت ا  ا رایی

 ی  ا   امانه کارم د ایران

مورد تای د ا   

 برر ی و تای د تو    تاد مرکزی د ت ا  ای ا رایی

مورد تای د ا   

 برر ی و تای د تو    ازمان مدیری  و برنامه ریزی ا تان

مورد تای د ا   

 تای د ن ایی و صدور کد ش ا ه/ م تخدم

 ازمان اداری و ا تخدامی ک ور

پایان

  ر

  ر

  ر

  ر

 بلی

 بلی

 بلی

 بلی
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
شناسنامه خدمات

  : مدرك كد

01 بازنگري:

1 از 6 هصفح

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: 
محمدرضا گفتى 

تلفن:
35076262 

الکترونیک: واحد مربوط:پست 
معاونت توسعه مدیریت و 

سرمایه انسانى

mailto:sadr.f@mporg.ir



