
روش اجرایی کاریابی و اشتغالروش اجرایی کاریابی و اشتغال
::هدفهدف

فرصتهاي شغلی ، هدایت متقاضیان به سوي این فرصتها و نظارت بر عملکرد مراکز کاریابی و اشتغال در فرصتهاي شغلی ، هدایت متقاضیان به سوي این فرصتها و نظارت بر عملکرد مراکز کاریابی و اشتغال در دریافتدریافتایجاد روال مدون بمنظور ایجاد روال مدون بمنظور 

راستاي رسالت اداره راستاي رسالت اداره 

::دامنه کاربرددامنه کاربرد
کلیه متقاضیان کار و مراکز کاریابی فعال در حوزه استان البرزکلیه متقاضیان کار و مراکز کاریابی فعال در حوزه استان البرز

::عاریفعاریفتت
نداردندارد--

::روش انجام روش انجام 
مطابق فلوچارتمطابق فلوچارت



::کد سندکد سند
1111از از 22صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

::راهنمایی و مشاوره شغلی مراجعینراهنمایی و مشاوره شغلی مراجعین--11

مراجعه متقاضی به اداره اشتغال مراجعه متقاضی به اداره اشتغال 

بررسی درخواست متقاضی بررسی درخواست متقاضی 

ارائه تسهیالت ارائه تسهیالت 
103103ماده ماده 

معرفی متقاضی معرفی متقاضی 
به کاریابیبه کاریابی

بازرسی از مراکز بازرسی از مراکز 
کاریابیکاریابی

معرفی متقاضی معرفی متقاضی 
به مراکز آموزش به مراکز آموزش 
فنی و حرفه ايفنی و حرفه اي

رسیدگی به رسیدگی به 
درخواست لغو درخواست لغو 
تعهد خدمتتعهد خدمت

رسیدگی به رسیدگی به 
درخواست تسهیالت درخواست تسهیالت 
صندوق مهر امام صندوق مهر امام 

))عع((رضا رضا 

معرفی متقاضیان به معرفی متقاضیان به 
مراکز کار ورزيمراکز کار ورزي

هايهايثبت آمارثبت آمار
مربوطهمربوطه

ارائه گزارش ماهیانه به ارائه گزارش ماهیانه به 
اداره کل و وزارتخانهاداره کل و وزارتخانه

متقاضیان برحسب مورد در خصوص متقاضیان برحسب مورد در خصوص 
، کاریابی ، ، کاریابی ، 103103ماده ماده : : موارد مرتبط با موارد مرتبط با 

شکایات از کاریابیها ، آموزشهاي فنی و شکایات از کاریابیها ، آموزشهاي فنی و 
حرفه اي ، لغو تعهد خدمت ، تسهیالت حرفه اي ، لغو تعهد خدمت ، تسهیالت 

)  )  عع((صندوق مهر امام رضاصندوق مهر امام رضا
..جعه می نمایندجعه می نمایندبه اداره کاریابی مرابه اداره کاریابی مرا



::کد سندکد سند
1111از از 33صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

103103ارائه تسهیالت ماده ارائه تسهیالت ماده 11--11

مراجعه کارفرما به دفاتر کاریابی و مراجعه کارفرما به دفاتر کاریابی و 
درخواست نیروي مورد نیاز درخواست نیروي مورد نیاز 

بررسی در لیست کارجویان بررسی در لیست کارجویان 

معرفی افراد واجد شرایط به کارفرمامعرفی افراد واجد شرایط به کارفرما

جذب افراد توسط کارفرماجذب افراد توسط کارفرما

بررسی سایر شرایط کارفرمابررسی سایر شرایط کارفرما ::این بررسی شامل موارد زیر می باشداین بررسی شامل موارد زیر می باشد
لیست بیمهلیست بیمه--11
))به نفراتبه نفرات((ظرفیت تولید ظرفیت تولید --22
جواز کارجواز کار--33
عدم ریزش نیرو در لیست بیمه جدیدعدم ریزش نیرو در لیست بیمه جدید--44

آیا کارفرما واجد شرایط آیا کارفرما واجد شرایط 
ز تسهیالت ماده ز تسهیالت ماده استفاده ااستفاده ا

می باشد؟می باشد؟103103

معرفی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی معرفی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی 
103103جهت برخورداري از تسهیالت ماده جهت برخورداري از تسهیالت ماده 

و گزارش ماهیانه و گزارش ماهیانه 103103ثبت در آمار ماده ثبت در آمار ماده 
به اداره کلبه اداره کل



::کد سندکد سند
1111از از 44صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

::صدور معرفی نامه به متقاضیان کار جهت مراجعه به فرصتهاي شغلی موجودصدور معرفی نامه به متقاضیان کار جهت مراجعه به فرصتهاي شغلی موجود22--11

دریافت فرصتهاي شغلی از کارفرمایان توسط دریافت فرصتهاي شغلی از کارفرمایان توسط 
مسوول اشتغالمسوول اشتغال

ثبت فرصتهاي شغلی در تابلوي مربوطه ثبت فرصتهاي شغلی در تابلوي مربوطه 
کارشناس اشتغالکارشناس اشتغال

ه متقاضی کار به اداره کاریابیه متقاضی کار به اداره کاریابیمراجعمراجع

صدور معرفی نامه به متقاضی توسط صدور معرفی نامه به متقاضی توسط 
کارشناس اشتغالکارشناس اشتغال

آیا فرصت شغلی جدید آیا فرصت شغلی جدید 
براي متقاضی وجود دارد؟براي متقاضی وجود دارد؟

مراجعه متقاضی در روزهاي آینده مراجعه متقاضی در روزهاي آینده خیرخیر
در صورت عدم وجود فرصت در صورت عدم وجود فرصت 

شغلی جدیدشغلی جدید

بلهبله

رگاه معرفی شدهرگاه معرفی شدهمراجعه متقاضی به کامراجعه متقاضی به کا

تلفنی ، مراجعه تلفنی ، مراجعه : : به طرق مختلف از جمله به طرق مختلف از جمله 
حضوري کارفرما ، مراجعه کارشناسان اداره حضوري کارفرما ، مراجعه کارشناسان اداره 
کاریابی به مراکز کار ، فرصتهاي شغلی کاریابی به مراکز کار ، فرصتهاي شغلی 

..ی می شوندی می شوندشناسایشناسای

آیا متقاضی معرفی شده ، مورد آیا متقاضی معرفی شده ، مورد 
تایید کارفرما قرار گرفته است؟تایید کارفرما قرار گرفته است؟

خیرخیر

دریافت دالیل عدم تایید متقاضی از کارفرما دریافت دالیل عدم تایید متقاضی از کارفرما بلهبله
توسط مسوول اشتغالتوسط مسوول اشتغال/ / در صورت عدم تاییددر صورت عدم تایید

ثبت دالیل عدم تایید در کارت کاریابیثبت دالیل عدم تایید در کارت کاریابی
توسط مسوول اشتغالتوسط مسوول اشتغال//متقاضیمتقاضی

یدیداستخدام متقاضی در صورت تایاستخدام متقاضی در صورت تای

به روز آوري تابلوي فرصتهاي شغلیبه روز آوري تابلوي فرصتهاي شغلی



::کد سندکد سند
1111از از 55صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

برخورد با کاریابیهاي غیر مجازبرخورد با کاریابیهاي غیر مجاز33--11

مراجعه کارشناس مربوطه با همراهی واحد مراجعه کارشناس مربوطه با همراهی واحد 
حراست اداره متبوع به کاریابی غیر مجازحراست اداره متبوع به کاریابی غیر مجاز

اخطار اول مبنی بر بستن کاریابیاخطار اول مبنی بر بستن کاریابی

مبنی بر بستن کاریابیمبنی بر بستن کاریابیاخطار دوماخطار دوم

در صورت عدم توجه ، ارجاع مورد به قوه در صورت عدم توجه ، ارجاع مورد به قوه 
قضاییه و اقدام به پلمب کاریابی غیر مجازقضاییه و اقدام به پلمب کاریابی غیر مجاز

اخذ مجوز هاي الزم و رفع نواقص مربوطهاخذ مجوز هاي الزم و رفع نواقص مربوطه

آیا مرکز کاریابی به آیا مرکز کاریابی به 
اخطار توجه نموده اخطار توجه نموده 

است؟ است؟ 

آیا مرکز کاریابی به آیا مرکز کاریابی به 
اخطار توجه نموده اخطار توجه نموده 

است؟ است؟ 

خیرخیر

بلهبله

خیرخیر

بلهبله

رفع پلمب و بازگشایی مرکز  رفع پلمب و بازگشایی مرکز  



::کد سندکد سند
1111از از 66صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

بازرسی از کاریابی هاي خصوصیبازرسی از کاریابی هاي خصوصی44--11

مراجعه کارشناس مربوطه به کاریابی هاي مراجعه کارشناس مربوطه به کاریابی هاي 
خصوصیخصوصی

بررسی مجوز ، شرایط و نحوه عملکرد آنها و بررسی مجوز ، شرایط و نحوه عملکرد آنها و 
ثبت در فرم چک لیست مربوطهثبت در فرم چک لیست مربوطه

ثبت در پرونده کاریابیثبت در پرونده کاریابی

آیا نتیجه بازرسی قابل آیا نتیجه بازرسی قابل 
قبول می باشد؟ قبول می باشد؟ 

بلهبله

خیرخیر
از مرکز ، از مرکز ، در صورت وجود شکایات مردمیدر صورت وجود شکایات مردمی

اخطار اولیه به کاریابی جهت رفع نواقص کاراخطار اولیه به کاریابی جهت رفع نواقص کار

لیه به کاریابی جهت رفع نواقص کارلیه به کاریابی جهت رفع نواقص کاراخطار اواخطار او

ارائه گزارش عملکرد ماهیانهارائه گزارش عملکرد ماهیانه
آیا مرکز به اخطار توجه آیا مرکز به اخطار توجه 

نموده است؟ نموده است؟ 

بلهبله

خیرخیر

اخطار دوم به کاریابی جهت رفع نواقص کاراخطار دوم به کاریابی جهت رفع نواقص کار

آیا مرکز به اخطار توجه آیا مرکز به اخطار توجه 
نموده است؟ نموده است؟ 

خیرخیر

اخطار دوم به کاریابی جهت رفع نواقص کاراخطار دوم به کاریابی جهت رفع نواقص کار

ارجاع مورد به حراست سازمان و تصمیم گیري ارجاع مورد به حراست سازمان و تصمیم گیري 
در مورد تمدید فعالیت کاریابی یا لغو آندر مورد تمدید فعالیت کاریابی یا لغو آن

بلهبله

آیا مرکز به اخطار توجه نموده آیا مرکز به اخطار توجه نموده 
است؟ است؟ 



::کد سندکد سند
1111از از 77صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

رسیدگی به درخواست لغو تعهد خدمترسیدگی به درخواست لغو تعهد خدمت55--11

مراجعه متقاضی به اداره کارمراجعه متقاضی به اداره کار

ارائه درخواست لغو تعهد به اداره کارارائه درخواست لغو تعهد به اداره کار

معرفی متقاضی به دفتر کاریابی خصوصیمعرفی متقاضی به دفتر کاریابی خصوصی

ثبت نام متقاضی در دفتر کاریابیثبت نام متقاضی در دفتر کاریابی

جستجوي کار براي متقاضیجستجوي کار براي متقاضی

آیا جستجوي کار آیا جستجوي کار 
موفقیت آمیز بوده موفقیت آمیز بوده 

))تا شش ماه بعدتا شش ماه بعد((است؟است؟
معرفی متقاضی به مرکز معرفی متقاضی به مرکز 

ار مربوطهار مربوطهکک

ارائه گواهی به متقاضی ارائه گواهی به متقاضی 
مبنی بر عدم اشتغال ويمبنی بر عدم اشتغال وي

مراجعه مجدد متقاضی به اداره مراجعه مجدد متقاضی به اداره 
کار و بررسی شرایط ويکار و بررسی شرایط وي

::شرایط عبارتند از شرایط عبارتند از 
سپري شدن حداقل یکسال از تاریخ سپري شدن حداقل یکسال از تاریخ --11

فارغ التحصیلی متقاضیفارغ التحصیلی متقاضی
ماه از ثبت ماه از ثبت 66سپري شدن حداقل سپري شدن حداقل --22

نام متقاضی در دفتر کاریابینام متقاضی در دفتر کاریابی
براي براي ((خدمت خدمت داشتن کارت پایانداشتن کارت پایان--33

))آقایانآقایان
صدور نامه لغو تعهد خدمتصدور نامه لغو تعهد خدمت



::کد سندکد سند
1111از از 88صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

))عع((مهر امام رضامهر امام رضامعرفی متقاضیان تسهیالت به صندوق معرفی متقاضیان تسهیالت به صندوق 66--11

مراجعه متقاضی به اداره کار جهت استفاده از مراجعه متقاضی به اداره کار جهت استفاده از 
تسهیالتتسهیالت

درخواست استفاده از تسهیالتدرخواست استفاده از تسهیالت

بررسی درخواست متقاضی و شرایط ويبررسی درخواست متقاضی و شرایط وي

آیا متقاضی واجد آیا متقاضی واجد 
شرایط می باشد؟شرایط می باشد؟

::شرایط مورد بررسی عبارتند از شرایط مورد بررسی عبارتند از 
زنان سرپرست خانوارزنان سرپرست خانوار--11

سرپرستسرپرستزنان بدزنان بد--22
سال و سال و 5050مردان بیکار با سن کمتر از مردان بیکار با سن کمتر از --33

یا در حال استفاده از بیمه بیکاري یا در حال استفاده از بیمه بیکاري 

))عع((معرفی متقاضی به صندوق مهر امام رضامعرفی متقاضی به صندوق مهر امام رضا

دریافت نتیجه از صندوقدریافت نتیجه از صندوق

ثبت آمارهاي مربوطه و گزارش دهی به اداره ثبت آمارهاي مربوطه و گزارش دهی به اداره 
کل کل 



::کد سندکد سند
1111از از 99صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

معرفی متقاضیان به طرح کارورزيمعرفی متقاضیان به طرح کارورزي77--11

مراجعه متقاضی به اداره کارمراجعه متقاضی به اداره کار

بررسی شرایط متقاضیبررسی شرایط متقاضی ::ی عبارتند از ی عبارتند از شرایط مورد بررسشرایط مورد بررس
رشته تحصیلی متقاضیرشته تحصیلی متقاضی--11

مورد تقاضا بودن رشته تحصیلی ازسوي مورد تقاضا بودن رشته تحصیلی ازسوي --22
سازمانهاي طرف قراردادسازمانهاي طرف قرارداد

آیا متقاضی واجد آیا متقاضی واجد 
شرایط می باشد؟شرایط می باشد؟

تکمیل فرم تقاضا براي کارجوتکمیل فرم تقاضا براي کارجو

ثبت اطالعات در سیستم توسط ثبت اطالعات در سیستم توسط 
کارشناسکارشناس

معرفی متقاضی به به سازمان معرفی متقاضی به به سازمان 
طرف قراردادطرف قرارداد

کارآموز کارآموز دریافت نتیجه بکار گیريدریافت نتیجه بکار گیري
از سوي سازمان طرف قرارداداز سوي سازمان طرف قرارداد

ثبت نتیجه در سیستم اطالعات ثبت نتیجه در سیستم اطالعات 
کارورزانکارورزان



::کد سندکد سند
1111از از 1010صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

صنعتیصنعتی--دریافت فرصتهاي شغلی از شرکتها و مراکز تولیديدریافت فرصتهاي شغلی از شرکتها و مراکز تولیدي--22
مراجعه کارشناس اداره به شرکتهاي مراجعه کارشناس اداره به شرکتهاي 

صنعتی و مراکز تولیدي صنعتی و مراکز تولیدي 

رئیس اداري یا رئیس اداري یا مالقات حضوري بامالقات حضوري با
کارگزینی شرکت یا کارگاهکارگزینی شرکت یا کارگاه

توجیه و توضیح کارگزینی در مورد خدمات توجیه و توضیح کارگزینی در مورد خدمات 
اشتغال اداره کار و دریافت فرصتهاي شغلی و اشتغال اداره کار و دریافت فرصتهاي شغلی و 

نیروي انسانی مورد نیازنیروي انسانی مورد نیاز

جستجوي افراد واجد شرایط در جستجوي افراد واجد شرایط در 
سیستمسیستم

معرفی افراد واجد شرایط چند برابر معرفی افراد واجد شرایط چند برابر 
ظرفیت مورد نظر کارفرماظرفیت مورد نظر کارفرما

گزینش افراد واجد شرایط برتر از گزینش افراد واجد شرایط برتر از 
سوي کارفرماسوي کارفرما

اعالم نتیجه به کاریابی        اعالم نتیجه به کاریابی        
))بکار گماريبکار گماري((

ثبت آمارهاي مربوطهثبت آمارهاي مربوطه



::کد سندکد سند
1111از از 1111صفحهصفحه کاریابی و اشتغالکاریابی و اشتغالش اجرایی ش اجرایی رورواداره کلاداره کل

وضعیت اعتباروضعیت اعتبار

خدمات مراکز کاریابیخدمات مراکز کاریابی--33
دریافت فرصتهاي شغلی توسط مراکز دریافت فرصتهاي شغلی توسط مراکز 

کاریابی کاریابی 

دسته بندي و تحلیل فرصتهاي شغلی دسته بندي و تحلیل فرصتهاي شغلی 
توسط مراکز کاریابی توسط مراکز کاریابی 

پاالیش کارجویان جهت کار مورد نظرپاالیش کارجویان جهت کار مورد نظر

معرفی چند برابر ظرفیت کارجویان معرفی چند برابر ظرفیت کارجویان 
مناسب به کارفرمامناسب به کارفرما

ارائه آمار به اداره کار و اشتغالارائه آمار به اداره کار و اشتغال

جذب کارجویان اصلح توسط کارفرماجذب کارجویان اصلح توسط کارفرما

انجام امور اداري جهت کارهاي بیمه و انجام امور اداري جهت کارهاي بیمه و 
و معافیت مالیاتی کارفرما و معافیت مالیاتی کارفرما 110303اجراي ماده اجراي ماده 

با تایید اداره کار و اشتغالبا تایید اداره کار و اشتغال

کارشناسان مراکز کارشناسان مراکز با مراجعه مستقیمبا مراجعه مستقیم
کاریابی به مراکز کار و همچنین کاریابی به مراکز کار و همچنین 

کارفرمایان به مراکز کاریابی بمنظور کارفرمایان به مراکز کاریابی بمنظور 
جذب نیروي کار ، مراکز کاریابی جذب نیروي کار ، مراکز کاریابی 
فرصتهاي شغلی را شناسایی می فرصتهاي شغلی را شناسایی می 

. . نمایندنمایند


