فرآینداهی هسته گزینش
معرفی داوطلب از طریق دستگاه اداری جهت سیر مراحل گزیش

ثبت نامه در دبیرخانه و پیوست سوابق موجود در بایگانی ( در صورت وجود سابقه) و ارائه به مدیر هسته جهت صدور دستور الزم.

بله

آیا مدارک پرونده کامل است؟

خیر
دعوت از داوطلب توسط واحد پذیرش یا روابط عمومی یا واحد اداری جهت تکمیل پرونده

مراجعه داوطلب و ارائه مدارک موردنیاز و تکمیل فرم مشخصات فردی ( در صورت لزوم )

کنترل فرم مشخصات فردی /تشکیل پرونده با ارائه بروشور گزینش در یک نگاه به داوطلب

ارجاع پرونده به واحد تحقیقات جهت انجام تحقیق و استعالم های الزم

انجام استعالم های الزم توسط مسئول مربوطه و تحقیقات توسط محققین

ارزیابی تحقیقات و استعالم های واصله توسط مسئول واحد تحقیقات
ارجاع پرونده ها و احد مصاحبه یا واحد مربوطه

ارائه پرونده به واحد ارزیابی و ارزیابی پرونده توسط این واحد

دعوت از داوطلب جهت انجام مصاحبه و تعیین زمان و مکان

بله

آیا پرونده نیاز به مصاحبه دارد؟

مصاحبه و هماهنگی الزم با مصاحبه گر

انجام مصاحبه و ثبت نتیجه مصاحبه و ارجاع به واحد ارزیابی

خیر
تکمیل فرم ارزیابی و صدور رأی

ارزیابی مجدد توسط واحد ارزیابی

طرح پرونده در جلسه و صدور رأی توسط اعضای هسته

تهیه نامه ابالغ رأی توسط مدیر هسته

بله

آیا پرونده جهت طرح در جلسه و
صدور رأی کامل است؟

آیا رأی صادره مثبت است؟

خیر

خیر
بله

ابالغ رأی منفی به داوطلب و دستگاه اداری و

اعالم رأی به دستگاه اداری و

اعالم مهلت قانونی و مرجع تجدیدنظر اول

داوطلب و اخذ حکم کارگزینی

صفحه بعد
ارجاع پرونده به بایگانی

الزامات تکمیلی مورد نیاز با توجه به مصاحبه انجام شده ( تحقیقات  ،استعالم
از مراجع مختلف  ،تست اعتیاد و ....توسط واحدهای ذیربط

ابالغ رأی منفی به داوطلب و دستگاه اداری و
اعالم مهلت قانونی و مرجع تجدیدنظر اول

خیر
خیر

آیا متقاضی به رأی

ارجاع پرونده به بایگانی

گزینش اعتراض دارد؟

بله
پاسخگویی به متقاضی و ارائه توضیحات و دالیل عدم پذیرش

خیر
بله

آیا متقاضی رأی

ارجاع پرونده به بایگانی

بدوی را می پذیرد؟

راهنمایی متقاضی برای تجدید شکایت و ارائه تقاضای تجدیدنظر

ثبت درخواست تجدیدنظر در دبیرخانه هسته و ارائه رسید به متقاضی

بررسی شکایت داوطلب و انجام بررسی مجدد (تحقیقات ،مصاحبه ،استعالم از مراجع قانونی،
تست اعتیاد و ...در صورت لزوم ) طبق دستور اعضای هسته

انجام مذاکره حضوری ( درصورتیکه متقاضی مشمول بخشنامه شماره /488هم گ مورخ
 1379/7/18هیات مرکزی ) در حضور اعضای هسته

اقدامات تکمیلی طبق دستور اعضای هسته ( درصورت لزوم ) و ارزیابی مجدد پرونده

طرح پرونده در جلسه هسته(مرحله اول تجدیدنظر) و صدور رأی الزم

خیر

آیا با درخواست متقاضی
موافقت می شود؟

ابالغ حضوری رأی به متقاضی و ارسال رونوشت آن به

بله

اعالم رأی تجدیدنظر به دستگاه

دستگاه و اعالم مهلت قانونی ارائه اعتراض و مرجع

اداری و متقاضی

تجدیدنظر دوم (هیا ت مرکزی گزینش)

ارجاع پرونده به بایگانی

