تكميل فرم اطالعات فردي ي برگٍ

فرايند گردش كار

ارسال مجًز ي معرفي وامٍ از سًي ادارٌ

معرفيه ي ارائٍ مدارك الزم تًسط

در

تاميه ويريي اوساوي يا امًر اداري

دايطلب

هسته گزينص

شركت مربًطٍ بٍ َستٍ گسيىش

تشكيل پريودٌ ي تكميل مدارك

تماس با دايطلب ي دعًت ايشان بٍ
اوجام استعالمُاي الزم

اوجام تحقيقات الزم

َستٍ

اوجام مصاحبٍ

ارزيابي

آيا پريودٌ جُت

خير

صدير راي كامل
است
بلٍ
( شًراي َستٍ)
صدير راي

آيا دايطلب

بلٍ

خير

ياجد شرايط
بايگاوي پريودٌ

عمًمي است

ارسال وامٍ ي اعالم راي بٍ ادارٌ

؟

تاميه ويريي اوساوي يا امًر اداري

ابالغ راي مىفي بٍ دايطلب

ارسال وامٍ ي اعالم راي بٍ
ادارٌ تاميه ويريي اوساوي يا

شركت مربًط

بايگاوي پريودٌ

امًر اداري شركت مربًطٍ
آيا دايطلب

خير

تقاضاي تجديد
وظر دارد
بلٍ
دريافت ي تكميل برگ درخًاست
تجديد وظر ايل تًسط دايطلب در َستٍ

اوجام تحقيق يا استعالم يا مصاحبٍ بر
حسب وياز

(شًراي تجديد وظر ايل ) صدير راي
تجديد وظر ايل

ابالغ راي مىفي بٍ دايطلب

خير

آيا دايطلب
ياجد شرايط
عمًمي است ؟

بلٍ

ارسال وامٍ ي اعالم راي بٍ ادارٌ
تاميه ويريي اوساوي يا امًر اداري
شركت مربًط

ارسال پريودٌ بٍ
َيات مركسي

بايگاوي پريودٌ

فرايند گردش كار

مراجعٍ دايطلب پس از مىفي شدن پاسخ
درخًاست تجديد وظر ايل در َستٍ بٍ َيات

در

مركسي گسيىش

هيات مركزي گزينص

دريافت ي تكميل برگ درخًاست تجديد وظرديم تًسط
دايطلب در َيات
اوجام تحقيقات الزم

بلٍ

اوجام مصاحبٍ

اوجام استعالمُاي الزم

آيا دايطلب وياز بٍ
مصاحبٍ دارد ؟

خير
ارزيابي

خير

آيا پريودٌ جُت صدير راي ي
طرح در جلسٍ َيات كامل است

بلٍ
( جلسٍ َيات مركسي )
صدير راي

آيا دايطلب

بلٍ

خير

ياجد شرايط
عمًمي است
ارسال وامٍ ي اعالم راي بٍ ادارٌ تاميه ويريي اوساوي

ارسال پريودٌ ي اعالم راي

يا امًر اداري شركت مربًط از سًي َستٍ گسيىش

؟

بٍ َستٍ گسيىش مربًطٍ

ابالغ راي مىفي بٍ دايطلب ي راَىمايي
جُت درخًاست رسيدگي در ديًان
عدالت اداري ي َيات عالي گسيىش

بايگاوي پريودٌ

بايگاوي پريودٌ

خير

آيا دايطلب
شكايت بٍ ديًان
بلٍ
يا َيات عالي دارد
؟ دارد
بلٍ

ارسال پريودٌ بٍ ديًان عدالت اداري

ديًان عدالت اداري

كدام مرجع پريودٌ را

َيات عالي گسيىش

دريافت ي بررسي پريودٌ تًسط

دريافت ي بررسي پريودٌ تًسط

َيات عالي گسيىش

ديًان عدالت اداري

اعالم راي مثبت بٍ دايطلب ي
ارسال پريودٌ بٍ َيات مركسي
ي صدير دستًر بازگشت بٍ
كار دايطلب

بلٍ

ياجد شرايط
عمًمي است
؟

شرط درخًاست مراجع وامبردٌ

درخًاست كردٌ است ؟

بٍ شرط درخًاست مراجع وامبردٌ

آيا دايطلب

ارسال پريودٌ بٍ َيات عالي گسيىش بٍ

خير

خير
اعالم راي مىفي بٍ دايطلب
ي ارسال پريودٌ بٍ َيات
مركسي

بلٍ
آيا دايطلب

بلٍاعالم راي مثبت بٍ دايطلب ي

ياجد شرايط

ارسال پريودٌ بٍ َيات مركسي

عمًمي است

ي صدير دستًر بازگشت بٍ

؟

كار دايطلب

