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مراحل کار تغییر وضعیت استخذامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
(بازه زمانی  6ساعت و  52دقیقه)
.1

مبرگشیي اداري ،بزرسی دٍرُ پبیبى رسوی آسهبیطی هستخذم ببتَجِ بِ هجَس رسوی آسهبیطی ٍ استؼالم رضبیت اس

هسئَلیي بالفصل هستخذم.
.2

هسئَل /هؼبًٍت ٍاحذ ،اػالم ًظز هخبلفت بِ هؼبٍى اداري ٍهبلی.

.3

هؼبٍى اداري ٍ هبلی ،دستَر اقذام بِ رییس ادارُ اهَر اداري.

.4

رییس ادارُ اهَر اداري ،دستَر ببیگبًی در پزًٍذُ استخذاهی.

.5

هسئَل /هؼبًٍت ٍاحذ ،اػالم ًظزهَافقت بِ هؼبٍى اداري ٍهبلی.

.6

هؼبٍى اداري ٍ هبلی ،دستَر بزرسی ٍ اقذام بِ رییس ادارُ اهَر اداري.

.7

رییس ادارُ اهَر اداري ،ارجبع بِ هسئَل مبرگشیٌی ٍ مبرگشیي اداري .

.8

مبرگشیي اداري ،تْیِ ًبهِ النتزًٍینی اػالم هَافقت داًطنذُ بب تغییز ٍضؼیت استخذاهی هستخذم ٍ ارسبل هذارك

السم بِ هسئَل مبرگشیٌی.
.9

هسئَل مبرگشیٌی ،تبییذ اٍلیِ ًبهِ ٍ ارسبل بِ هؼبٍى اداري ٍ هبلی .

 .10هؼبٍى اداري ٍ هبلی ،تبییذ ًْبیی  ،اهضبء ٍ ارسبل النتزًٍینی بِ هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ .
 .11هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ ،استؼالم اس ّستِ گشیٌص داًطگبُ ٍ رًٍَضت اػالم بِ داًطنذُ
جْت هزاجؼِ حضَري هستخذم بِ ّستِ گشیٌص
ّ .12ستِ گشیٌص داًطگبُ اػالم هَافقت بب تغییز ٍضؼیت استخذاهی اس رسوی آسهبیطی بِ رسوی قطؼی بِ هذیزیت
تَسؼِ سبسهبى ٍ سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ
 .13هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ،ارسبل هَافقت بِ هؼبٍى اداري ٍ هبلی داًطنذُ .
 .14هؼبٍى اداري ٍ هبلی ،دستَر بزرسی ٍ اقذام بِ رییس ادارُ اهَر اداري.
 .15رییس ادارُ اهَر اداري،ارجبع بِ هسئَل مبرگشیٌی ٍ مبرگشیي اداري.
 .16مبرگشیي اداري ،صذٍر حنن حقَقی تغییز ٍضؼیت استخذاهی اس رسوی آسهبیطی بِ قطؼی ٍ ارسبلالنتزًٍینی بِ
هسئَل مبرگشیٌی.
 .17هسئَل مبرگشیٌی ،تبییذ حنن ٍ ارسبلالنتزًٍینی بِ هؼبٍى اداري ٍ هبلی.
 .18هؼبٍى اداري ٍ هبلی،تبییذ ًْبیی ٍ اهضبء ٍارسبلالنتزًٍینی بِ ادارُ حسببذاري،مبرگشیٌی،ببیگبًی ٍ هستخذم.
 .19رییس ادارُ حسببذاري،دستَرپزداخت،مبرگشیٌی،ثبت در ببًل اطالػبتی،ببیگبًی،درج در پزًٍذُ هستخذم.
 .20هسئَل مبرگشیٌی ،تْیِ ًبهِ النتزًٍینی ٍ ارسبل هذارك السم :ارسبل حنن قطؼی ٍ ًسخ آى رابِ ّوزاُ حنن
استخذاهی رسوی آسهبیطی،تصبٍیزدٍرُ آهَسش ػوَهی(تَجیْی)،دٍرُ رضتِ ضغلی ٍهجَسي مِ ًبهبزدُ اسهحل آى بِ
استخذام اٍلیِ داًطگبُ پذیزفتِ ضذُ بِ هؼبٍى اداري ٍ هبلی .
 .21هؼبٍى اداري ٍ هبلی،تبییذ ًْبیی  ،اهضبء ٍ ارسبل النتزًٍینی بِ هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ .
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ضزٍع

مبرگشیي اداري

ًوَدار هزاحل مبر :

بررسی دٍرُ پبیبى رسوی هبیشی هست دم بب
تَ ِ بِ ه َ رسوی هبیشی ٍهكبتبِ بب
هست دم ْ درخَاس ا هسئَل هب َ

دستَرالؼول تغییز ٍضؼیت استخذاهی

)بب ُ هبًی سبع (

اس رسوی آسهبیطی بِ رسوی قطؼی
( بب ُ هبًی  6سبع ٍ د ی ِ )

هسئَل /هؼبًٍت ٍاحذ
اع م ً ر بِ هعبٍى اداری ٍهبلی
)بب ُ هبًی سبع (
خیز هؼبٍى اداري ٍ هبلی
دستَر ببیگبًی در پرًٍدُ
است داهی

هسئَل/هعبًٍ ٍا د یب
هی کٌد یب خیر
هَا

ببیگبًی
سَاب

ی
بل
هؼبٍى اداري ٍ هبلی
دستَر بررسی ٍ ا دام بِ رییس ادارُ اهَر
اداری )بب ُ هبًی د ی ِ (

پبیبى

رییس ادارُ اهَر اداري
ار ب بِ هسئَل کبرگزیٌی ٍ کبرگزیٌی
)بب ُ هبًی د ی ِ(
مبرگشیي اداري
داًشكدُ بب
تْیِ ًبهِ الكترًٍیكی اع م هَا
ت ییر ٍ عی است داهی هست دم ٍ ارسبل هدار
م بِ هسئَل کبرگزیٌی)بب ُ هبًی سبع (

هسئَل مبرگشیٌی
تبیید اٍلیِ ًبهِ ٍ ارسبل بِ هعبٍى اداری ٍ هبلی
)بب ُ هبًی د ی ِ(
هؼبٍى اداري ٍ هبلی
تبیید ًْبیی ،اه ب ٍ ارسبل الكترًٍیكی بِ هدیری
تَسعِ سب هبى ٍ سرهبیِ اًسبًی داًشگبُ )بب ُ هبًی
د ی ِ(

هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ
سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ
استع م ا ّستِ گزیٌ داًشگبُ ٍ اع م بِ داًشكدُ
ْ هرا عِ َری هست دم بِ ّستِ گزیٌ .

ّستِ گشیٌص داًطگبُ
بب تبدی ٍ عی است داهی ا رسوی
اع م هَا
هبیشی بِ رسوی عی بِ هدیری تَسعِ سب هبى ٍ
سرهبیِ اًسبًی داًشگبُ

هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ
سزهبیِ اًسبًی داًطگبُ
بِ هعبٍى اداری ٍ هبلی داًشكدُ
ارسبل هَا
هؼبٍى اداري ٍهبلی
بررسی ٍدستَر ا دام م بِ رییس ادارُ اهَر
اداری )بب ُ هبًی د ی ِ(
رییس ادارُ اهَر اداري
ر ب بِ هسئَل کبرگزیٌی ٍ کبرگزیي اداری
)بب ُ هبًی د ی ِ(
مبرگشیي اداري
دٍر كن الكترًٍیكی تبدی ٍ عی
است داهی رسوی عی بِ هسئَل کبرگزیٌی

رم كن کبرگزیٌی
@EM-FR-

)بب ُ هبًی د ی ِ(

هسئَل مبرگشیٌی
تبیید كن الكترًٍیكی ٍ ارسبل بِ هعبٍى اداری
ٍ هبلی )بب ُ هبًی د ی ِ (
هؼبٍى اداري ٍ هبلی
تبیید ًْبیی ٍ اه ب ٍارسبلالكترًٍیكی بِ ادارُ
سببداری،کبرگزیٌی،ببیگبًی ٍ هست دم)بب ُ
هبًی د ی ِ(
رییس ادارُ حسببذاري،اداري ،ببیگبًی

یبدداش
م:ارسبل كن
هدار
عیًٍس ِ ًرابِّوراُ
كناست داهیرسوی
هبیشیتصبٍیردٍرُ
هَ عوَهیتَ یْی(،
دٍرُرشتِش لیٍه َ ی
کًِبهبردُا ه ى
بِاست داماٍلیِداًشگبُ
پ یر تِ شدُ

كن ،ب در ببً اط عبتی ٍ
دستَر پرداخ
در در پرًٍدُ هست دم) بب ُ هبًی د ی ِ(
یبدداش

هسئَل مبرگشیٌی
تْیِ ًبهِ الكترًٍیكی ٍ ارسبل هدار
هعبٍى اداری ٍ هبلی

م بِ

)بب ُ هبًی د ی ِ (

هؼبٍى اداري ٍ هبلی
تبیید ًْبیی ٍ اه ب ٍارسبلالكترًٍیكی بِ ادارُ
سببداری،کبرگزیٌی،ببیگبًی ٍ هست دم)بب ُ
هبًی د ی ِ(
ببیگبًی
سَاب

پبیبى
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 -5هسٍَلیتّب:
جذٍل  -1هسئَلیتّب
ردیف
1
2
3

ػٌَاى سبسهبًی
هعبٍى اداری ٍ هبلی
رییس اهَر اداری
هسَل کبرگزیٌی

تؼزیف هسئَلیت
تبیید ًْبیی هدار
تبیید اٍلیِ هدار
بررسی ٍ ارسبل هدار هشوَلیي ت ییر ٍ عی است داهی

 -6هزاجغ ٍ هستٌذات:
جذٍل  -2هزاجغ ٍ هستٌذات
ردیف

مذ هزجغ

ًبم هزجغ

1
2

 -7پیَستّب:
جذٍل  -3پیَستّب
ردیف
1

مذ پیَست
@EM-FR-

ًبم پیَست
رم كن َ ی

 -8تغییزات:
ه ببق رٍ

ا رایی کٌترل هدار ٍ سَابق

EA-PR-

ً -9گْذاري سَاب :
جذٍل ً – 4گِ داري سَاب
ردیف
1
2
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ػٌَاى سببقِ

هذت سهبى ًگْذاري

هسٍَل ًگْذاري

پرًٍدُ اش بص
ببً اط عبتی

طَ ًی
طَ ًی

ببیگبًی
هسئَل کبرگزیٌی

هحل ًگْذاري
سَاب مبغذي

سَاب النتزًٍینی

پرًٍدُ

چبرگَى
اکس

-
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