
  
  

  ریاست جمهوري

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

  موافقتنامه 6تأیید آمار موضوع فرم شماره  عنوان خدمت:-1
  

  شناسنامه خدمت-2
  (این قسمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)

3 -
ارائه دهنده 

ت:
خدم

  گلستاناستان و بودجه سازمان برنامه  نام دستگاه اجرایی:  

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نام دستگاه مادر:

4- 
ت

مشخصات خدم
  

  شرح خدمت
، به جهت بررسی صحت اطالعات نیروي انسانی دستگاه ها، ابتدا دستگاه در استانمبادله موافقتنامه  ساالنه قبل از

   معاونت توسعه مدیریت سازمان برسانند.به تأیید اطالعات نیروي انسانی خود را در سامانه کارمند ایران  باید ها

  نوع خدمت
  )G2Cخدمت به شهروندان (      

  )G2Bخدمت به کسب و کار (      
  )G2Gخدمت به دیگر دستگاه هاي دولتی (      

نوع مخاطبین
  

  دستگاه هاي اجرایی داراي بودجه استانی

  تصدي گري        حاکمیتی        ماهیت خدمت
  روستایی          شهري          استانی         منطقه اي        ملی        سطح خدمت

  رویداد مرتبط با:
  تولد

  موزشآ
  

  سالمت
  

  کسب و کار  مالیات
تأمین 

  جتماعیا
  

  ثبت مالکیت
  

تأسیسات      
  شهري

  بیمه    
  ازدواج

     بازنشستگی
مدارك و       

  گواهینامه ها
  سایر  وفات

  نحوه آغاز خدمت
  رخداد رویدادي مشخص        فرا رسیدن زمانی مشخص       تقاضاي خدمت گیرنده     
  .. سایر: ...       تشخیص دستگاه     

  و از طریق اینترنت انجام می شود. الکترونیکیاین خدمت کامالً   مدارك الزم براي انجام خدمت
  قوانین و مقررات اداري و استخدامیکلیه   قوانین و مقررات باالدستی

5- 
جزئیات خد

م
  ت

  سال       فصل        ماه                          در:  خدمت گیرنده  دستگاه 26  آمار تعداد خدمت گیرندگان
  ماه به طول انجامد.می تواند از یک روز تا یک  بستگی به میزان تخصص و تسلط رابط دستگاه دارد؛  متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

  سال     فصل       ماه       بار در:     1یکبار براي همیشه                       تواتر
  در صورتی که رابط دستگاه تخصص الزم را داشته باشد، نیازي به مراجعه حضوري نیست.  تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت 
  گیرندگان

  پرداخت به صورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ (مبالغ)
      
      
      

6- 
ت

نحوه دسترسی به خدم
  

  آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
http://form6.karmandiran.ir 

  سامانه کارمند ایران  بودن همه یا بخشی از آن: نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی
  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
ت

رسانی خدم
  

  الکترونیکی

  تلفن همراه (برنامه کاربردي)         اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)           
  ارسال پستی                پست الکترونیک                     
  پیام کوتاه           تلفن گویا یا مرکز تماس               
  سایر (با ذکر نحوه دسترسی)     



  

  

  ریاست جمهوري

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

  

  غیر الکترونیکی  

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد       
  جهت احراز اصالت مدارك     
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب     
   سایر:     

  مراجعه به دستگاه:
  ملی       
  استانی       
  شهرستانی       

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
  

  الکترونیکی

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

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان       
  دسترسی)سایر (با ذکر نحوه        

  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد         
  جهت احراز اصالت مدارك       
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب       
   سایر:       

  مراجعه به دستگاه:
  ملی       

  استانی        
  شهرستانی       

ت (فرایند 
مرحله تولید خدم

داخل 
دستگاه یا ارتباط با 

دیگر دستگاه ها)
  الکترونیکی  

  )ERPاینترانتی (مانند اینترانت داخل دستگاه یا             اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           
  از طریق ارتباط تلفنی سایر (با ذکر نحوه دسترسی)               پست الکترونیک                           

  
  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

  

  

در مرحله ارائه خدمات
  کیالکترونی  

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

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان       
  سایر (با ذکر نحوه دسترسی)       

  
  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  اصالت فردجهت احراز          
  جهت احراز اصالت مدارك       
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب       
  سایر:       

  مراجعه به دستگاه:
  ملی        
  استانی        
  شهرستانی        

7-
ت با سایر 

ارتباط خدم
سامانه ها

  فیلدهاي مورد تبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  استعالم الکترونیکی

برخط  الکترونیکی استعالم غیر
  O
nline

دسته اي 
  (batch)
 

مبادله موافقتنامه  6اطالعات فرم   سامانه سبا
        هزینه اي

  



  
  

  ریاست جمهوري

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

            
          
          

8- 
ت با سایر دستگاه هاي 

ارتباط خدم
دیگر

  

نام سامانه هاي   نام دستگاه دیگر
  دستگاه دیگر

فیلدهاي مورد 
  تبادل

مبلغ (در صورت 
  پرداخت هزینه)

اگر استعالم غیر   استعالم الکترونیکی
الکترونیکی است، 

  استعالم توسط:

برخط
  O
nline

دسته اي 
  (batch)
 

سازمان مدیریت و 
  دستگاه            برنامه ریزي کشور

  مراجعه کننده

  دستگاه            
  مراجعه کننده

  دستگاه            
  مراجعه کننده

عناوین  -9
فرایندهاي 

  خدمت

  ایجاد نام کاربري و رمز ورود به سامانه کارمند ایران براي دستگاه هاي اجرایی داراي بودجه استانی-1
  ورود اطالعات از سوي دستگاه ها-2
  استانبررسی و رفع نواقص اطالعات ارسال شده توسط دستگاه در سازمان مدیریت -3
  تأیید اطالعات نیروي انسانی دستگاه و ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور-4

  :نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اطالعات مشکل دارد                                                                                                                                                                                                            
  
  
  

  اطالعات مورد تأیید است                                                                                                                                    
  
  
  
  
  

  :نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
  رقیه باباکردي

  تلفن:
32436800  

  پست الکترونیک:
Modiriat.golestanmporg.ir 

  واحد مربوط:
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  

  

استانو بودجه  سازمان برنامه  

دستگاه ها در سامانهورود اطالعات نیروي انسانی توسط   

برنامه و بودجه استان اطالعات در سازمان بررسی  

کشور اداري و استخدامیازمان ستأیید و ارسال به   

 ایجاد نام کاربري و رمز ورود به سامانه براي دستگاه ها


