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 احتساب سواتق دوران قراردادی در ساتقه خدمت دولتی فزآیىد وام .1

 تصویة صورتجلسه فزآیىد خزيجي .2

 گروه طثقه تندی مشاغل فزآیىد مجزی .3

 ي تعداد خدمت گيزودگان عىايیه .4

 )رجًع ارباب( آوُا
 کلیه کارمندان پیمانی و رسمی واحدهای تاتعه

 دو هفته اوجام فزآیىد سمان مدت متًسط .5

 َمكار ياحدَای ساسماوي سایز وام .6

 اجزای خدمت
 ستاد / واحدهای تاتعهکارگزینی 

 اوداسٌ گيزی ي پایش شاخصُای .7

 فزآیىد

ته  احتساب سواتق قراردادیتعداد صورتجلسات ارسالی جهت 

 نسثت کل پرسنل

 شاخصديرٌ َای اوداسٌ گيزی  .8

 )سٍ ماٍَ/ شش ماٍَ/ ساالوٍ( 
 ساالنه

 یا حذفقابل  فعاليتُای /فعاليت .9

 اصالح فزآیىد قابل
 الکترونیکی کردن فرآیند

 قابل الكتزيويكي فعاليتُای/فعاليت .10

 فزآیىد شدن
 تواند در قالة نرم افزار ارائه گردد کل فرآیند می
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 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اجزای کىًوي يضعيت

 

 

 

Av, 

احتساب سواتق دوراى قزاردادی در " *وصول هستندات
اس واحد ساسهانی هحل خدهت  "ساتقه خدهت دولتی

 ههندسی هشاغل اصلیهتقاضی جهت طزح در کویته 

 شزوع

 یک رٍس

 بلی

آیا احتساب سواتق دوراى قزاردادی 
 صلیهتقاضی، هورد تصویة کویته ا

 ؟هی تاشدههندسی هشاغل 

 ٍصَل شذُ آیا هستٌذات 

  در کویتِجْت طزح 

 کاهل است؟ههندسی هشاغل 

 

 اصلیطزح و تزرسی هوضوع در کویته 
 جهت تایید ههندسی هشاغل دانشگاه

 

ارسال صورتجلسه تاییدشده کویته اجزایی ههندسی هشاغل 
جهت صدور حکن  ته کارگشینی واحد هحل خدهت هتقاضی
 هطاتق تا صورتجلسه

 

 صدور حکن توسط کارگشینی واحد هحل خدهت

 پایاى

 ّفتِ یک

ارسال هستندات ته کارگشینی واحد 
 هحل خدهت هتقاضی 

 خیز

 بلی

 خیز

 یک رٍس

 هفتهیک 

 یک روس

 
 هستندات حیتصحو تکویل 
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 تَضیحات:*

، رٍگزفت 205هٌْذسی هشاغل ٍاحذ، رٍگزفت فزم  اصلیفزم خالصِ اطالعات پزسٌلی ٍ صَرتجلسِ کویتِ درخَاست شخص هبٌی بز احتساب سَابق دٍلتی ،  -1

 قزاردادی هذکَر اس ٍاحذ ،ًاهِ تاییذیِ دٍراى آخزیي حکن حقَقی، احکام تواهی قزاردادّای دٍراى هَرد هحاسبِ، گشارش سَابق بیوِ تاهیي اجتواعی 
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 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اصالحي اجزای پيشىُادی يضعيت

در داخل نزم افشار تصورت الکتزونیکی و ارجاع ته واحد تدوى استفاده اس کاغذ صورت پذیزد.توام فزآیند 

 


