
نیروی ) ی شهرستاندر سطح شبکه راهنمای سامانه سیب با نقش مدیرسیستم

 انسانی(

 

وی ، باید از من ی شهرستانسطح شبکه جهت وارد کردن اطالعات فردی و سازمانی نیروی انسانی  با نقش مدیر سیستم

 .مدیریت سامانه، کاربران سامانه، معرفی کاربران وارد شد

 

 

 

 

ی وارد کرده و به مرحله صورت باید کد ملی راآنکنید که دررا ایرانی انتخاب نیروی انسانی لیت توان مدر این قسمت می

 ی بعد خواهید رفت.و مستقیما به مرحلهشود انتخاب اگر ملیت غیر ایرانی  بعد بروید و

 ،در صورتی که کاربر قبال دارای نقش بوده باشد کنید، پس از انتخاب کاربر ایرانیهمانطور که در تصاویر زیر مشاهده می

 انجام خواهد شد. مراحل زیر

 



 

 

 

 ای مطابق تصویر زیر مشاهده خواهید کرد که باید محل خدمت نیروی انسانی مشخص شود.با انتخاب شبکه، صفحه

 

 

 توانیم نقش مورد نظر را انتخاب کنیم.همچنین با انتخاب نقش از کادر بازشونده، می

 شود.به شما نمایش داده می "موفقیت انجام شدعملیات با "ی انتخاب، پیام پس از کلیک بر روی دکمه

 



 

ا وارد ، ب)مطابق تصویر زیر ( توانید از منوی مدیریت سامانه، کاربران سامانه، فهرست کاربرانپس از دیدن این پیام ، می

اید، در فهرست کاربران او را پیدا کرده و وارد بخش قبل او را ثبت کرده ینیروی انسانی که در مرحله کد ملی کردن

وقسمت بعدی  )کادر زرد رنگ( شوید که در این بخش، قسمت ابتدایی مربوط به وارد کردن اطالعات فردیویرایش 

)توجه داشته باشید که برای نیروهای است. نیروی انسانی  )کادر قرمز رنگ(مربوط به وارد کردن اطالعات سازمانی 

 ی مربوط به وارد کردن اطالعات، مستقیما وارد صفحهی اول در مرحلهپس از انتخاب کاربر غیرایرانی  غیرایرانی، انسانی

 نیروی انسانی خواهید شد.( فردی و سازمانی

 

 
 



 

ارد مستقیم وبه طور بعد از انتخاب ملیت و وارد نمودن کد ملی در صورتی که کاربر برای بار اول در سامانه تعریف شود  

 .صفحه زیر می شود

 



 



 وارد کردن اطالعات فردی مربوط به نیروی انسانی 

در این بخش اطالعات فردی نیروی انسانی از قبیل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و جنسیت و آدرس و ... وارد 

گی و خانوادمربوط به نام و نام که نیروی انسانی ایرانی بوده باشد، فیلدهایشود.)الزم به ذکر است در صورتیمی

 تاریخ تولد و جنسیت و ملیت ُپر شده خواهد بود.(

 

 
 

  ی انسانیومربوط به نیر سازمانی اطالعاتوارد کردن 

هرکدام از  ،مربوط به نیروی انسانی از شماره ردیف آغاز خواهد شد که به تفکیک سازمانی وارد کردن اطالعات

 .توضیح داده خواهد شد، موارد 



 
 

 

  



 : شماره ردیف  

تا  1های پست سازمانی طبق تشکیالت مصوب واحد مربوط به صورت مسلسل )از شماره ردیف هریک از عنوان

 شود. این شماره شامل کد واحد مربوطه و بعد شماره ردیف است. ...( منظور می

 

 
 

 : شماره پست 

های مورد نظر در تشکیالت مصوب دارند و این باشد که هریک از پستای میمنظور از شماره پست، شماره 

 شود. )شماره استخدامی فرد(.شماره براساس تشکیالت مصوب واحد مربوطه نوشته می

 
 

 پست سازمانی طبق تشکیالت مصوب : 

توان از کادر بازشونده این عنوان را می است.عنوانی است که در تشکیالت مصوب برای آن پست منظور شده 

 انتخاب نمود.

 

  



 پست سازمانی طبق دفترچه طرح : 

توان از کادر بازشونده این عنوان را می عنوانی است که در دفترچه طرح مصوب برای آن پست منظور شده است.

 انتخاب نمود.

 

 
 سِمَت ( عنوان شغلی فعلی(: 

الزم به ذکراست که برای دفاتر تشکیالت قدیمی توان از کادر بازشونده مربوطه انتخاب نمود. این عنوان را می

پست های تحت عنوان کاردان / کارشناس بهداشت خانواده و کاردان / کارشناس بیماری ها تحت عنوان مراقب 

 سالمت ثبت می شود.

 

 

  



 

 : نوع پست 

 
 :پست سازمانی موقت  

ماه یا یک سال و ... ایجاد شده  6هایی که جنبه استمرار و دائمی نداشته باشند و برای مدت زمانی مشخص مثل پست

ها برای مستخدمی باشد این پستشود که مالك آن تشکیالت مصوب واحد مربوط میاست، پست موقت شناخته می

 شکیالت مصوب با حرف )م( مشخص شده است. شود و معموالً در تکه استخدام پیمانی دارد در نظر گرفته می

 
 

 :پست دائم 

سازمانی عبارت از است از پستی که به طور مستمر برای یک شغل و اختصاص آن به یک مستخدم رسمی پست دائم 

 در نظر گرفته شده است اعم از اینکه این پست دارای تصدی باشد و یا نباشد. 

 

  



 دارستاره پست سازمانی: 

هایی هستند که با ها، پستاند این پستهای سازمانی با یک ستاره مشخص شدهدر تشکیالت مصوب برخی از پست

باشند پس از اینکه فردی که در پست مزبور اشتغال دارد به هر دلیل از خدمت خارج شد )بازنشستگی، تصدی می

 شود. بازخرید، فوت( پست مورد نظر از تشکیالت آن واحد حذف می

 

 :پست سازمانی نشاندار 

هایی هستند که با ها، پستاند این پستهای سازمانی با یک ستاره مشخص شدهدر تشکیالت مصوب برخی از پست

باشند پس از اینکه فردی که در پست مزبور اشتغال دارد به هر دلیل از خدمت خارج شد )بازنشستگی، تصدی می

 د نیاز تبدیل می شود.بازخرید، فوت( پست مورد نظر به پست مور

 

 

 : تصدی 

های سازمانی در تشکیالت مصوب به دو صورت است یا با تصدی و یا بالتصدی، منظور از با نحوه تصدی پست

باشد و منظور از تصدی این است که در حال حاضر پست مورد نظر دارای شاغل رسمی و یا پیمانی می

اغل رسمی و یا پیمانی بالتصدی اینکه در حال حاضر در تشکیالت مصوب واحد مربوط، پست مورد نظر دارای ش

 نیست. 



 

 : کد قسمت 

توان به صورت منظور کد واحد مربوط )گسترش شبکه، بهداشت خانواده، آموزش بهداشت و ...( است که می

برای  12برای واحد گسترش شبکه یا کد  11رقمی برای هر واحد در نظر گرفت مثالً: کد  2قراردادی کدی 

 بهداشت خانواده و ... 

 

 

  تحصیلی :مدرک 

ی مربوطه انتخاب نمود. الزم به ذکر است که دکترای فوق تخصص به توان از کادر بازشوندهاین عنوان را می

دارندگان مدرك فوق تخصص پزشکی یا فلوشیپ ، دکترای تخصص به دارندگان مدرك تخصص پزشکی یا فلوشیپ و 

PHD شود.و دکترای عمومی به پزشکان عمومی اطالق می 

 



  تحصیلی :رشته 

قرارداد  11حکم کارگزینی افراد شاغل رسمی و بند  9رشته تحصیلی فرد با توجه به مدرك وی و براساس بند 

 شود.استخدامی نیروهای پیمانی در این قسمت وارد می

 
 

 : تاریخ دریافت آخرین مدرک تحصیلی 

 در این قسمت باید تاریخ آخرین مدرك تحصیلی وارد شود.

 

 

  هیئت علمی: 

 وقتتوان از کادر بازشونده انتخاب نمود که فرد عضو هیئت علمی یا عضو هیئت علمی تمامدر این قسمت می

 جغرافیایی است.

 
 

 : ) شماره نظام ) در صورت داشتن 

 در صورت داشتن شماره نظام، باید آن را در کادر مربوطه وارد نمود.

 
 

 



 : شماره مستخدم / شناسه قراردادی 

ای است که براساس قانون استخدام کشوری هر فرد شاغل رسمی و یا پیمانی دارد. این شماره در منظور شماره

 حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل آورده شده است.  2گزینه شماره 

 

 
 

 

 : نوع استخدام 

 به موجب قانون استخدام کشوری، استخدام رسمی برای انجام وظایف مستمر دستگاه دولتی است و  : استخدام رسمی

های ثابت سازمانی در مستخدم رسمی فردی است که به موجب حکم رسمی )کارگزینی( و برای تصدی یکی از پست

م رسمی آزمایشی نیز جزء های جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار گیرد. شایان ذکر است مستخدیکی از گروه

 گیرد. این گزینه قرار می

  قراردادهای مستقیم با وزارت بهداشت و...( : 4تبصره  - 3پرسنل قراردادی)تبصره 

 نیروهایی که توسط شرکت پیمانکاری در قالب برونسپاری کل واحد بکار گرفته شده اند. تفاوت این سپاری : برون

 .نیروهای خرید خدمت در واحدهای با مدیریت دولتی بکارگیری می شوندگزینه با خرید خدمت این است که 

  : شامل نیروهایی که از طریق شرکت های پیمانکاری بصورت قراردادی به کار گرفته می شوند     )نوع قرارداد خرید خدمت

 مستقیم با دانشگاه یا وزارت متبوع(

  : مشمولین طرح نیروی انسانیطرحی 

 : پزشک و پیراپزشکی که خدمت سربازی خود را تحت عنوان پیام آور سپری کرده اند نیروهای پیام آور. 

  ضریبk   :طبق تعریف طرح متخصصین 

  : گیرد. مستخدم پیمانی فردی است که به استخدام پیمانی برای انجام کار مشخص و در مدت معین صورت میپیمانی

 شود. انجام کار معین استخدام میموجب قرارداد )حکم کارگزینی( و به طور موقت و برای 

  : شامل نیروهایی که از طریق شرکت های پیمانکاری بصورت روزمزد به کار گرفته می شوند.     روزمزد 

 



 

 : رشته شغلی 

های مرتبط و مستمر و مشخصی است که سازمان در قانون استخدام کشوری شغل مجموعه وظایف و مسوولیت

بندی به آن رشته شغلی نیز امور اداری و استخدامی کشور آن را به عنوان کار واحد شناخته باشد که در طبقه

 11ها، این گزینه با توجه به بند اریگویند مثاًل رشته شغلی بهداشت خانواده، بهداشت محیط، مبارزه با بیممی

 شود. قرارداد استخدام نیروهای پیمانی وارد رایانه می 11حکم کارگزینی افراد شاغل رسمی و بند 

 

 
 

 : رسته شغلی 

های شغلی مشابه که از لحاظ نوع ای از رشتهبندی مشاغل رسته شغلی عبارتست از مجموعهبراساس طرح طبقه

حکم  11رشته تحصیلی و تجربه مورد نیاز وابستگی و نزدیکی داشته باشند. این مشخصه در بند کار و وظایف و 

قرارداد استخدام پرسنل پیمانی مشخص شده است. به طور مثال کلیه نیروی  11کارگزینی پرسنل رسمی و بند 

 د.گیرنی قرار میانسانی که در مشاغل تخصصی بهداشتی و یا درمانی شاغل هستند در رسته بهداشتی درمان



 

 

 : تاریخ استخدام 

حکم کارگزینی کارکنان رسمی  11هایی که فرد سابقه خدمت دارد و در بند این گزینه عبارتست از تعداد سال

 کارکنان پیمانی برحسب سال، ماه و روز آمده است.  16و بند 

 

 

 : شماره حکم کارگزینی 

 شود.در این قسمت شماره حکم کارگزینی وارد می

 

 
 



 :تایخ صدور حکم کارگزینی 

 .در این قسمت باید تاریخ صدور حکم کارگزینی وارد گردد

 

 
 

 : تاریخ اجرای حکم کارگزینی 

حکم  22منظور از تاریخ اجرا، تاریخی است که حکم کارگزینی فرد شاغل قابل اجرا باشد این گزینه در بند 

 حکم کارکنان پیمانی ذکر شده است.  21کارگزینی کارکنان رسمی و بند 

 

 
 

 : تاریخ پایان حکم کارگزینی 

این گزینه برای پرسنل رسمی، موردی ندارد ولی برای بقیه افراد از جمله کارکنان پیمانی، زمان پایان حکم 

شود. پایان طرح الیحه نیروی انسانی را به طور تقریبی آوری ثبت میقرارداد یا دوران طرح و یا خدمت پیام

 محاسبه و ثبت کنید. 

 

 
 : تاریخ شروع به کار 

 گردد.تاریخ شروع به کار وارد میدر این قسمت 

 

 
 



 : وضعیت اشتغال 

 : باشد. فرد عالوه بر اینکه پست سازمانی مورد نظر را دارد در همان پست نیز شاغل می شاغل در محل اخذ پست 

 : کند و به واحد دیگری مامور شده است. برای پرسنل مامور، محل اخذ فردی که در محل اخذ پست، کار نمی مامور

 .پست بایستی بدرستی تایپ شود

 : برد. )برای یعنی فرد در حال حاضر براساس حکم کارگزینی در مرخصی بدون حقوق به سر می مرخصی بدون حقوق

 بیش از سه ماه(

یعنی فرد در حال حاضر براساس حکم کارگزینی و یا اعالم واحد مربوطه در مرخصی استعالجی مرخصی استعالجی : 

 برد. )برای بیش از سه ماه( به سر می

  : باشد. یعنی فرد در حال حاضر براساس حکم کارگزینی برای ادامه تحصیل در ماموریت آموزشی میمامور به تحصیل 

 

  : براساس حکم کارگزینی فرد از انجام خدمات دولتی معلق شده است. )انفصال از منظور این است که تعلیق از خدمت

 خدمت(

  : باشد.یعنی براساس نامه واحد مربوط فرد غیبت نموده و در محل خدمت حاضر نمیغیبت 

 

   : کم در تشکیالت مصوب واحد مربوط، فرد پست مورد نظر را دارد ولی هم اکنون براساس حمامور در خارج از استان  

نماید. )مامور در واحد دیگری از حوزه کارگزینی و یا ابالغ انشایی در استان دیگری به صورت مامور انجام وظیفه می

 بهداشتی در استان دیگر(. 

 

  : منظور از این گزینه این است که در تشکیالت مصوب واحد مربوطه مستخدم پست مورد نظر مامور در خارج از سیستم

را دارد ولی هم اکنون براساس حکم کارگزینی و یا ابالغ انشایی در سایر واحدها غیر از واحدهای تحت پوشش معاونت 

یستم به معنی هم خارج از حوزه معاونت نماید. )خارج از سبهداشتی استان و یا شهرستان به صورت مامور انجام وظیفه می

 بهداشتی و هم خارج از سیستم وزارت بهداشت است(. 

 

 : در تشکیالت مصوب، فرد پست مورد نظر را دارد ولی براساس حکم کارگزینی و یا ابالغ انشایی  مامور در همان شهرستان

کند. )مامور در واحد دیگری از نجام وظیفه میدر واحد دیگری که در پوشش مرکز بهداشت شهرستان است به صورت مامور ا

 حوزه بهداشتی همان شهرستان(. 

 



  : در تشکیالت مصوب، فرد پست مورد نظر را دارد ولی براساس حکم کارگزینی و یا ابالغ انشایی مامور در شهرستان دیگر

کند. )مامور در واحد دیگری از حوزه بهداشتی شهرستان دیگر(. در شهرستان دیگری به صورت مامور انجام وظیفه می

 
 

 

 

  : حقوق و مزایا 

 گردد.و مزایا فرد شاغل ثبت میدر این گزینه براساس آخرین حکم کارگزینی جمع حقوق 

 

 

 
 

  



 : واحد سازمانی مصوب 

 .شوداز کار بازشونده)مطابق تصویر زیر( انتخاب  واحد سازمانی مصوب

 

 

  واحد محل خدمت : 

 از کار بازشونده)مطابق تصویر زیر( انتخاب شود. محل خدمت واحد 



 

  : شهرستان محل خدمت 

 وارد گردد. در این قسمت باید شهرستان محل خدمت

 

 

 MPH  : 

 گردد. وارد در این قسمت دوره آموزشی عالی بهداشت عمومی

 
 


