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بسمهتعالی
آنی – مهم
"ابالغ بخشنامه"
"کلیه دستگاه های اجرایی استان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری"

باسالم و احترام؛

به پیوست تصویر بخشنامه شماره  53822مورخ  1399/02/13سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص جمعآوری
آمار و اطالعات کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس بند الف تبصره  21قانون بودجه سال  1399و بند  2ماده  4ضوابط
اجرایی قانون مذکور؛ جهت بهرهبرداری و اقدام الزم ارسال میگردد.
کاربران محترم دستگاههای اجرایی ضمن ورود به سامانه "پاکنا" به آدرس  http://pakna.karmandiran.ir/و
رؤیت راهنمای ویدیویی مندرج در سامانه در اسرع وقت نسبت به ورود اطالعات پرسنلی دستگاه اقدام نمایند .در این سامانه
صرفا کارشناس امور اداری/کارگزین ،مدیرکل امور اداری/مدیرکل واحد استانی ،ذیحساب/مدیر امور مالی و باالترین ترین مقام
دستگاه ستادی نقش اجرایی دارند ،بر این اساس کاربران مذکور برای ورود به سامانه پاکنا میتوانند از همان نام کاربری و کلمه
عبور خود در سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی استفاده نمایند .ضمن اینکه فرایند ثبت و بروزآوری اطالعات کارکنان
در این سامانه به صورت ذیل میباشد:
کارگزین دستگاه اجرایی؛ اطالعات کارکنان را در قالب فایل اکسل(همانند سامانههای قبلی فرم شماره6
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و یا آمار و اطالعات کارکنان) در سامانه پاکنا ،ارسال مینماید.
مدیر کل امور اداری /مدیرکل واحد استانی؛ اطالعات وارد شده توسط کارگزین/کارشناس امور اداری را
-2
بررسی ،کنترل و تأیید مینماید.
-3

در پایان فرایند؛ ذیحساب /مدیر امور مالی ،اطالعات وارد شده را تایید نهایی مینماید.

ضمنا بخشنامه فوق در تارنمای سازمان به آدرس https://semnan.mporg.ir/toseeh-ensaniنیز قابل دریافت
میباشد.

نادر مالکی
رئیس سازمان

رونوشت:
 جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای استحضار. -جناب آقای آشناگر استاندار محترم برای استحضار.
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 -جناب آقای خلیلی خواه مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان برای آگاهی و ابالغ به ذیحسابان محترم استان جهت اقدام الزم.
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