پورتال شفافيت وزارت نفت

فرایند استخدام :
بر اساس ماده ده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه  19/2/91مجلس شوورا اسویم ج بوو و اسوتخدام نیورو
انسان مورد نیاز ازطریق استخدام رسم و پیمان در چارچو سازمان مصو و ضوابط مربوط بوا ووبوه بوه ا صوا نیاز وا
نیرو انسان صنعت نفت با کسب مجوز از وزیر نفت و وایید معاونت ووسعه مدیریت و سرمایه انسان رئیس بمهوراز طریوق
فراخوان با نشر آگه عموم و کسب موفقیت در آزمون کتب ج مصا به ا استخدام و روانشناخت و انجام معاینات طوب
صنعت انجام م پویرد(.پیوست )9

استخدام در ستاد وزارت نفت

وصول درخواست بو نیرو انسان از سو معاونت جمدیریت ذ ربط

بررس کلیه سمتها اعیم شده بهت اطمینان از بیوصد بودن
بررس شرایط ا راز سمتها از لحاظ مقطع و رشته وحصیل
بررس پایه سمتها سازمان اعیم شده داکثر  4پایه اختیف

بله

خير
آیا نیاز اعیم شده مورد وایید است؟

دعوت از کارشناسان ذیربط بهت رفع ایرادات و ارائه درخواست بدید

بله

وعدیل و اصیح نیاز اعیم شده
آیا نیاز اعیم شده مورد وایید است؟
وهیه و ارسال پیش نویس به اداره کل آموزش برنامه ریز نیرو انسان و

خير

وحول ادار بهت اخو مجوز از وزیر محترم

اعیم عدم وایید به معاونت/مدیریت ذیربط
صدور مجوز بو از بانب وزیر

وأیید معاونت ووسعه مدیریت و سرمایه انسان رئیس بمهور ووسط اداره
کل آموزش برنامه ریز نیرو انسان و وحول ادار
آیا نیاز اعیم شده مورد وایید است؟

اقدام ووسط اداره کل آموزش برنامه ریز نیرو انسان و وحول ادار بهت
انتشار آگه و فراخوان عموم بهت برگزار آزمون استخدام بصورت

بله

خير
اعیم به معاونت/مدیریت ذیربط

متمرکز در سطح صنعت نفت

برگزار آزمون استخدام بصورت متمرکز

دعوت از پویرفته شدگان آزمون بهت ط
فرایند مصا به استخدام و روانشناخت

در صورت پویرش در کلیه مرا ل فرآیند استخدام

صدور شماره مجوز شناسای و شروع بكار

فرآیند وخصیص پست:
وعریف :انتصابات و وخصیص پست وابع است از وغییر استخدام وا خاومه خدمت کارکنان .وثبیت کارمند در سمتها
سازمان مورد نظر در صورت داشتن شرایط الزم ا راز سمتج انتصا خوانده م شود.
فرایند:پس از دریافت نامه وقاضا انتصا از سو ادارات و بررس شرایط شغل و شاغل(از منظر مدرك
وحصیل جکاررا هجرسته ج رشته و رده شغل ) چنانچه انتصا مورد وایید برنامه ریز باشد در خصوص اخو مجوز ا مربوطه
سب مورد به شرح ذیل اقدام م گردد:
الف)اخو مجوز انتصا در پایه ا

 Cو باالور پس از ارزیاب در مرکز ووسعه مدیریت صنعت نفت با وایید کارگروه انتصابت C

و باالور صورت م پویرد ( فرایند -پیوست )2
) اخو مجوز انتصابات پایه Aو  Bپس از ارزیاب در مرکر ووسعه مدیریت با وایید معاون محترم ووسعه مدیریت و سرمایه
انسان صورت م

پویرد( فرایند -پیوست )3

ج)اخو مجوز انتصابات در برابر سمتها  91و پایین ور با وایید مدیر کل محترم ووسعه منابع انسان صورت م پویرد( فرایند
-پیوست )4

پيوست : 2فرآيند انتصابات در برابر سمتهاي  Cو باالتر

وصول پيشنهاد انتصاب از معاونت ها  /واحد ها

بررسي كارشناسي حسب ضوابط و مقررات از منظر
مقطع /رشته /پايه  /كارراهه

در صورت عدم واجد شرايط بودن پاسخ منفي به

در صورت واجد شرايط بودن معرفي به مركز ارزيابي

معاونت ها  /واحد ها

توسعه مديريت

انجام ارزيابي توسط مركز توسعه مديريت

وصول گزارش نتيجه ارزيابي

تشكيل كارگروه انتصاب

موافقت با انتصاب مورد نظر

ارجاع به امور كاركنان جهت جاري نمودن
انتصاب

عدم موافقت با انتصاب پيشنهادي

اعالم به معاونتها/مديريتها از طريق اداره كل
منابع انساني ستاد

پيوست  : 3فرآيند انتصابات در برابر سمتها  Aو B

وصول پيشنهاد انتصاب از معاونت ها  /واحد ها

بررسي كارشناسي حسب ضوابط و مقررات از منظر
مقطع /رشته /پايه  /كارراهه

در صورت عدم واجد شرايط بودن پاسخ منفي به

در صورت واجد شرايط بودن معرفي به مركز ارزيابي

معاونت ها  /واحد ها

توسعه مديريت

انجام ارزيابي توسط مركز توسعه مديريت

وصول گزارش نتيجه ارزيابي

اخذ مجوز انتصاب از معاون محترم توسعه مديريت و
سرمايه انساني ستاد

موافقت با انتصاب مورد نظر

ارجاع به امور كاركنان جهت جاري نمودن
انتصاب

عدم موافقت با انتصاب پيشنهادي

اعالم به معاونتها/مديريتها از طريق اداره كل
منابع انساني ستاد

پيوست :4فرآيند انتصابات در برابر سمتهاي  71و پايين تر

وصول پيشنهاد انتصاب از معاونت ها  /واحد ها

بررسي كارشناسي حسب ضوابط و مقررات از منظر
مقطع /رشته /پايه  /كارراهه

اخذ مجوز انتصاب از مديركل محترم توسعه منابع انساني
ستاد

ارجاع به امور كاركنان جهت جاري نمودن انتصاب

در صورت عدم واجد شرايط بودن پاسخ منفي به
معاونت ها  /واحد ها

فرآیند اروقا :
وعریف  :ورفیع اعطا یك پایه شخص به کارمند در صورت ا راز شرایط الزم در سمت مورد نظر م باشد که معموال با افزایش
قوق و مزایا مراه است و پس از وصول درخواست ورفیع از وا د ا اعطا ورفیع به طریق ذیل صورت م پویرد:
-9ورفیع معاونین وزیر جمدیران عامل و مدیران چهار شرکت اصل و مچنین مدیران عامل شرکتها فرع و وابعه با وصویب
وزیر نفت
-2ورفیع کارمندان در پایه الف و باالور با وصویب معاونت  /معاون ووسعه سرمایه انسان و مدیریت
-3ورفیع کارمندان در پایه  94ال  91با وصویب مدیر کل ووسعه منابع انسان
-4ورفیع کارمندان در پایه  93و پایین ور با وایید معاون مدیر کل در بهبود منابع انسان
اضافه م گردد وایید برنامه ریز نیرو انسان اداره کل ووسعه منابع انسان برا ورفیع در پایه ا الف و باالور الزام
خوا د بود.
مچنین ورفیعات کارمندان با عنایت به بدول ورفیعات فصل پنجم مجموعه مقررات ادار و استخدام کارکنان با ووبه به
مدرك وحصیل (دیپلمج فوق دیپلمج لیسانسجفوق لیسانسجدکترا) و رعایت فاصله زمان وعیین شده صورت م پویرد(.پیوست)

شروع

ت في و ا ل ر ا

ف

کارشناس انتقاالت و ورفیعات
دریافت گزارش مشمولین دریافت ورفیع از سیستم بامع پس از وغویه اضافات
شایست )ارزیاب ورفیع ( مربوط به سال قبل کارمندان رسم

کارشناس انتقاالت و ورفیعات
بررس شرایط فرد بهت وعیین واری ورفیع و صحت اطیعات
کارشناس انتقاالت و ورفیعات

زمان

خیر

بررس افراد بهت ائز شرایط بودن دریافت معادل ریال

آیا وابد شرایط ورفیع م باشد؟
بله

خیر

بای ان

C

کارشناس انتقاالت و ورفیعات

زمان

چا فرم -وهیه نامه وابدین شرایط ورفیع و ارسال به مدیریت  /معاونت
ذیربط پس از وأیید رئیس انتقاالت و ورفیعات و اخو ام ا رئیس امور
کارکنان ستاد

آیا وابد شرایط معادل ریال م باشد؟
بله

زمان
کارشناس انتقاالت و ورفیعات
چا فرم و وهیه نامه وابدین شرایط ورفیع ریال پس از وأیید
رئیس انتقاالت و ورفیعات و اخو ام ا رئیس امورکارکنان
ستاد و ارسال آن به معاونت/مدیریت ذیربط

کارشناس انتقاالت و ورفیعات
 پی یر بهت دریافت فرم مربوطه و اخو وأیید مس ولین ذیربط در وا دمحل خدمت و در مجموعه معاونت ووسعه مدیریت وسرمایه انسان سب
مورد

زمان

کارشناس انتقاالت و ورفیعات
پی یر بهت دریافت فرم مربوطه و اخو وائید مس ولین ذیربط
در وا د محل خدمت
کارشناس انتقاالت و ورفیعات
وغویه اطیعات در سیستم بامع نیرو انسان ج ما ن با وا د قوق و
دستمزدبهت وغییرات قوق و سپس چا بر اقدامات پرسنل با ام ا
رئیس امور کارکنان  /معاون وامین وبهبود منابع انسان یا مدیر کل منابع
انسان
A

کارشناس انتقاالت و ورفیعات
وغویه اطیعات در سیستم بامع نیرو انسان ج ما ن با وا د قوق و
دستمزدبهت وغییرات قوق و سپس چا بر اقدامات پرسنل با ام ا
رئیس امور کارکنان  /معاون وامین وبهبود منابع انسان یا مدیر کل منابع
انسان
B

