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استخدام کارمند
جمع آوري نيازهاي استخدامي واحدها با توجه به پست هاي سازماني بالتصدي و بر
اساس سازمان تفصيلي اداري شهرداري توسط اداره كارگزيني و ارسال به شوراي
اداري و استخدامي و تکميل فرم هاي مربوطه
پس از برگزاري آزمون و مصاحبة تخصصي و عملي و طي نمودن مراحل گزينش و
مصاحبه تخصصي ،توسط دفتر امور شهري و شورا استانداري فرد قبول شده به
شهرداري معرفي مي گردد
پس از معرفي فرد قبول شده توسط شهري به از نامبرده دعوت به عمل مي آيد:
* معرفي جهت اخذ گواهي سالمت
* معرفي متقاضي به مراجع ذيصالح جهت اخذ گواهي عدم سوء پيشينه
* ارسال مدرک تحصيلي فرد قبول شده جهت اخذ تاييديه از محل تحصيل و تطبيق مدرک
تحصيلي با پست سازماني
* اصالت گواهينامه رانندگي

استخدام کارمند

* پس از اخذ پاسخ استعالم هاي انجام شده در صورت تاييد موارد ،كارگزيني نسبت به اخذ مدارک ذيل
از فرد قبول شده در آزمون اقدام مي نمايد(مدارک شامل  :كپي شناسامه تمامي صفحات  ،كپي شناسنامه
همسر و فرزندان از تمامي صفحات  ،كپي كارت ملي پشت رو  ،كپي مدرک تحصيلي  ،كپي مدارک عضويت
در بسيج  ،كپي مدارک ايثارگري  ،برگ محضري تعهد خدمت براي كارمندان پيماني مطابق نمونه موجود
بروي پورتال ،كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم ،تصوير گواهينامه رانندگي 6 ،قطعه عکس  3در 4
پرسنلي )
* توجيه كارمند در خصوص ساعت حضور و غياب و مرخصي هاي روزانه و ساعتي و روند دريافت آن
* معرفي فرد قبول شده به سازمان تامين اجتماعي شعبه محل جهت دريافت شماره بيمه
* تشکيل پرونده وتکميل مدارک بدين ترتيب (مجوز استخدام و تاييديه گزينش ،كپي شناسنامه ،كارت
ملي خود فرد و تمام افراد تحت تکفل  ،مدرک تحصيلي  ،مدرک بسيجي و ايثارگري  ،يک نسخه از قرارداد
استخدام پيماني از تاريخ شروع بکار به ميزان يکسال -تصوير كارت پايان خدمت  -گواهينامه)
* تهيه قرارداد استخدام پيماني و ارسال يک نسخه به گزينش و معرفي نامبرده به حراست
نکته :تمام برگه هاي پرونده پرسنلي بايد ممهور به مهر برگ شمار گردد.

 -2ارتقاء گروه  -انتصاب
* بررسي پرونده و خالصه سوابق آن بر اساس قوانين و مقرارت استخدامي
* در صورتيکه حايز شرايط باشد تکميل فرم شوراي اداري و استخدامي
مبني بر ارتقاء گروه سنواتي  ،تکميل فرم مشخصات شغل و ضميمه نمودن
مدارک الزم توسط كارگزين و تحويل به دفتر امور شهري
* پس از تصويب گروه يا انتصاب نامبرده درشوراي اداري واستخدامي
صدور حکم ارتقاي گروه براي مشاراليه

 1-2مسير ارتقاي شغلي کارمندان
* تکميل فرم هاي مربوطه بر اساس فرم هاي پرتال و تحويل به
دفتر امور شهري توسط كارگزين

 2ـ -2ارزيابي عملکرد
* كارگزيني موظف است در بهمن ماه هر سال نسبت به تکميل
فرم ارزيابي و ارزشيابي جهت كارمندان رسمي و پيماني اقدام
نمايد
* كارمندان پيماني هم بر اساس مقررات فرم ارزيابي و عملکرد و
تمديد قرارداد مي بايست حداقل امتياز الزم را به منظور تمديد
قرارداد كسب نمايند.

 -3انتصاب به پست هاي سازماني
ارسال پيشنهاد از واحد متقاضي به كارگزيني
بررسي و تهيه خالصه پرونده و سوابق خدمتي توسط كارگزيني
تکميل فرم شوراي اداري و استخدامي و ارائه ضمائم الزم و
ارسال به دفتر شهري
صدور حکم پس از ابالغ تاييديه فرم صورتجلسه شوراي اداري و
استخدامي

 -4مأموريت
 -1-4ماموريت با حفظ پست سازماني به مدت شش ماه
* درخواست پيشنهاد از سوي كارمند(كارمندان پيماني پس از هفت سال
تعهد خدمتي مي توانند درخواست خود را ارائه نمايند و مدت آن هم تا پايان
تاريخ قراردادشان مي باشد
* ارائه نظر موافق دستگاه مقصد
* تکميل فرم صورتجلسه شوراي اداري و استخدامي و ارسال به دفتر
شهري به همراه ضمائم مربوطه
* صدور حکم پس از ابالغ تاييديه صورتجلسه شوراي اداري از سوي دفتر
امور شهري و شوراها استانداري

 -4مأموريت
 -2-4ماموريت بدون حفظ پست سازماني بيش از شش ماه
* درخواست پيشنهاد ماموريت

* كسب نظر واحد مربوط و موافقت شهردار
* تکميل فرم صورتجلسه شوراي اداري و استخدامي و ارسال به دفتر
شهري به همراه ضمائم مربوطه
* صدور حکم پس از ابالغ تاييديه صورتجلسه شوراي اداري از سوي دفتر
امور شهري و شوراها استانداري
* تسويه حساب مستخدم با واحدهاي مورد نظر

 -4مأموريت
 -3-4ماموريت آموزشي کارکنان
* درخواست مستخدم (جانبازو فرزندان شهيد ) طبق مقررات و موافقت
مسئول مربوطه وتاييد شهردار
* دريافت مدارک و مستندات درخواست
* اخذ تعهد محضري و ساير مدارک
* صدور حکم براساس آئين نامه ماموريت هاي آموزشي و ارسال يک نسخ
از حکم ماموريت آموزشي به دفتر امور شهري و شوراها استانداري جهت
استحضار
*در صورت پاره وقت بودن اخذ برنامه درسي مستخدم و درغيراينصورت
گواهي تحصيل از محل تحصيل

 -5انتقال کارکنان
* دريافت درخواست پيشنهاد انتقال
* ارسال درخواست به شهرداري مقصد

* پس از تاييد شهرداري مقصد تنظيم صورتجلسه شوراي اداري و
استخدامي و ارسال به همراه ضمائم مربوطه به دفتر امور شهري و شوراها
* در صورت تاييد شوراي اداري و استخدامي حکم انتقال به شهرداري
مقصد صادر مي گردد و كارمند ميبايست با واحدهاي ذيربط تسويه حساب
نمايد (.تکميل فرم تسويه حساب)
* ارسال پرونده الک و مهر شده و برگ شمار شده به شهرداري مقصد

* پرداخت سنوات به تناسب مدت خدمت در شهرداري مبدا و همچنين
پرداخت وجه مرخصي ذخيره به حساب شهرداري مقصد

 -6بازنشستگي کارکنان
* اتمام مدت خدمت در شهرداري بر اساس بخشنامه سازمان بازنشستگي
* بررسي پرونده و استخراج و تکميل فرم شماره يک(فرم اطالعات مورد نياز براي تأييد
برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه يا اصالح و افزايش آن)
* تکميل فرم شماره (2فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا در دو 2سال آخر
خدمت)
* صدور حکم برقراري حقوق بازنشستگي به استناد ماده مربوطه

* ارسال سوابق به همراه مستندات تعيين شدن در فرم سازمان بازنشستگي كشوري در
استان جهت تأييد
* ارسال حکم كارگزيني تأييد شده به امور مالي

* ابالغ به امور مالي جهت پرداخت كمکهاي عائله مندي و اوالد
* ابالغ به امور مالي جهت پرداخت پاداش سنوات پايان خدمت  ،مرخصي ذخيره

 -7بازخريدي
* درخواست كتبي متقاضي به همراه موافقت واحد مربوط و تاييد شهردار

* تکميل نمودن فرم خالصه سوابق خدمت دولتي (رسمي و غير رسمي)
* ارسال گزارش به شوراي اداري و استخدامي براي كسب موافقت
* استعالم از واحدهاي مختلف جهت تسويه حساب

* صدور حکم بازخريدي به استناد ماده مربوط
* اقدامات الزم جهت پرداخت مطالبات بازخريدي متقاضي

 -8صدور احکام وظيفه وراث
* ابالغ تاريخ فوت به امور مالي جهت قطع حقوق تا روشن شدن وضعيت وراث
* دعوت از ورثه مرحوم جهت تشکيل پرونده
* تکميل فرمهاي اطالعاتي و مشخصات ورثه كه به تأييد مراجع ذيصالح رسيده باشد
* بررسي پرونده مرحوم و تکميل فرمهاي شماره يک(فرم اطالعات مورد نياز براي تأييد برقراري حقوق
وظيفه وراث)
* تکميل فرم شماره(2فرم محاسبه مدت خدمت و تغييرات حقوق و مزايا)
* تکميل فرم شماره 3
* صدور حکم برقراري وظيفه وراث به استناد مواد قانوني مربوط
* ارسال سوابق به انضمام مستندات تعيين شده در فرم سازمان به سازمان بازنشستگي استان
* ابالغ حکم به خانواده متوفي
* ابالغ برقراري كمک هزينه اوالد و عائله مندي به امور مالي

* ابالغ پرداخت پاداش پايان خدمت و مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده و ديگر مزاياي مشمول

 -9صدور احکام از کارافتادگي
* درخواست كتبي متقاضي دال بر از كارافتادگي
* كسب موافقت دكتر معتمد
* ارسال مدارک پزشکي و پرونده سوابق بيمار به شوراي پزشکي جهت صدور رأي
* تکميل فرم سوابق خدمت دولتي رسمي و غير رسمي
* صدور ابالغ از كارافتادگي با توجه به مرخصي استحقاقي مستخدم
* بررسي پرونده و تکميل فرم شماره يک (فرم اطالعات موردنياز براي برقراري حقوق بازنشستگي ,
وظيفه و يا اصالح و افزايش آن)
* تکميل فرم شماره ( 2فرم محاسبه مدت خدمت و تغييرات حقوق و مزايا در دو سال آخر خدمت)
* صدور حکم برقراري حقوق و از كارافتادگي به استناد مواد قانوني مربوط
* ارسال حکم و پرونده پرسنلي به سازمان بازنشستگي كشوري مستقر در استان
* ابالغ براي برقراري عائله مندي و اوالد

* ابالغ جهت پرداخت پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي استحقاقي استفاده نشده

 -10صدور احکام اخراج يا استعفا
* درخواست كتبي فرد متقاضي و يا صدور رأي هيأت تخلفات اداري

* ارسال گزارش به شهردار جهت اخذ موافقت
* صدور حکم اخراج و يا استعفا برابر مواد قانوني مربوط
* ابالغ جهت تسويه حساب با واحدهاي مختلف
* ارسال حکم اخراج و يا استعفا به امور مالي جهت قطع حقوق
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