
 

 

 

 

 

 
 
 

  استخدام ندیفرآ
 
 

 استخدام واحدهای درگیر در اجرای فرایند

 سازمان سنجش، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، امور اداریاداره کل 
 

 های اصلی آنشرح فرایند و فعالیت

هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط )براساا  مجاوز داادره از 

سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تکمیل فارم اساتخدام و 

اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن تکمیل فرم مشخصات شغل و تایید آن توسط کمیته توسعه مادیری  تایید آن توسط سازمان 

 باشد.مرکز امکانپذیر می
 

 شرح فرایند ردیف
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 اخذ مجوز استخدام :

 یانسان یرویسند ن بیو تصو هیته   -

 مکاتبات انجام شده یریگیو پ یاستخدام یانجام مکاتبات الزم با سازمان ادار   -

 سازمان برنامه و بودجه دییبودجه و تا ینیب شیبا سازمان، جلسات و پ ازیتبادل اطالعات مورد ن -

 اداری و استخدامی کشور  مجوز از سازمان اف یدر -

 مشخصات شغل و شاغل در دستگاه )منوط به اخذ مجوز( نییتع   -

 :آزمون استخدام یبرگزار

 یو  استخدام یاز سازمان ادار دهییتا اف یاستخدام( و در یمتن فراخوان )اگه هیته -

 سازمان سنجش    یاستخدام در سا یانتشار آکه -

 آزمون توسط سازمان سنجش یبرگزار -

 شدگان مرحله اول به دستگاه رفتهیاعالم و ارسال فهرس  پذ -

 به دستگاه ازیشدگان به همراه مدارک مورد ن رفتهیمراجعه پذ خیاعالم تار -

 یشدگان توسط واحد ادار رفتهیدارک پذم یبررس -

 یبراسا  رشته شغل یمصاحبه استخدام زمانبندی برنامه اعالم   -

 یو استخدام یسازمان امورادار دییو اخذ تا یفرم مصاحبه تخصص هیته -

 نیمع خیمربوطه در تار رانیو مد نشیگز ندگانیدعوت از نما   -

 یانجام مصاحبه تخصص -

 و درج در سامانه سازمان سنجش ینمرات مصاحبه تخصص یجمع بند -

 توسط سازمان سنجش ییشدگان نها رفتهیاعالم پذ -

 نشیشدگان به واحد گز رفتهیپذ س یارسال ل -

 جه  اخذ شماره مستخدم رانیورود اطالعات در سامانه کارمند ا نشیواحد گز دییپس از تا -

 ینیو ددور حکم کارگز یپرونده پرسنل لیتشک -

 


