
1 

 

 

 

 

 برنامه ریزی منابع انسانیسامانه کار با راهنمای 
 

تعریف کاربران، درخواست نیروی انسانی، کارکرد اصلی  4جهت انسانی  منابع ریزی برنامهسامانه کار با در این راهنما نحوه 

 شرح داده شده است. مدیریت کارتابل درخواست ها و نحوه تخصیص نیرو

 ورود به سامانه (1
برای ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار شما قرار داده شده است از آدرس 

hris.behdasht.gov.irhttp:// وارد سامانه رشد شوید. 

 

 
  

http://hris.behdasht.gov.ir/
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 .مطابق با شکل زیر تکمیل کنید در اولین ورود به سامانه الزم است تا اطالعات کاربری خود را

 
در صورتی که اطالعات خود را به  .پس از تکمیل فیلدهایی که با رنگ قرمز نشان داده شده اند بر روی کلید ثبت کلیک کنید

 صورت کامل وارد کرده باشید، اطالعات تکمیل می شود.
 

 انسانیدرخواست نیروی  (2
پس از تعریف نام کاربری اشاره شده هر کاربر می تواند با نام کاربری و رمز عبور مشخص شده وارد سامانه شده و جهت درخواست 

از منو برنامه ریزی بر روی ی قبلی خود اقدام نماید. بدین منظور می بایست درخواست ها کارتابل مدیریتو یا نیروی انسانی 

 .گرددمطابق شکل زیر کلیک درخواست نیروی انسانی 
 

 
 

لیست باز می شود که در این صفحه کاربر می تواند  صفحه درخواست نیروی انسانی )مطابق شکل زیر(انجام این کار پس از 

 های قبلی خود را مشاهده و یا اقدام به ثبت درخواست جدید نماید.  درخواست

 ثبت درخواست نیاز به نیروی جدید -3-1

بر روی کلید ثبت نیاز جدید  در این صفحه کارگزین های واحدها جهت ثبت درخواست نیاز به نیرو می بایستکارشناس ها و 

  کلیک کنند.
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در این مرحله صفحه ای مطابق با شکل زیر نمایان می شود. در این پنجره کاربر می بایست میزان نیاز خود به نیرو، محل نیاز، 

 رشته شغلی مورد نیاز و سایر فیلدهای اطالعات را مطابق با شکل زیر تکمیل کرده و بر روی کلید مرحله بعد کلیک نماید. 
   

 

سبز رنگ تعداد نیروهای موجود در واحد درخواست دهنده نیرو می بایست ثبت شود. این در حالی توجه نمایید که در کادر 

است که تعداد نیروهای موجود در سازمان درخواست دهنده نیرو مطابق با سامانه جامع وزارت بهداشت در زیر آن نمایش داده 

 می شود. 

 زیر نمایان می شود که اولین آن پیوست مدارک است سربرگ هایی مطابق با شکل پس از کلیک بر روی مرحله بعد

 

کلیک  Choose Fileنیز پیوست شود در این مرحله کاربر باید بر روی دکمه ت همراه با درخواست مدارکی در صورتی که نیاز اس

 کرده و پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه درج در لیست کلیک نماید. 
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 فایل های مورد نیاز و یا عدم نیاز به بارگذاری فایل می بایست بر روی کلید مرحله بعد کلیک شود.پس از تکمیل بارگذاری 

در حال حاضر یا پیش بینی خروج آن ها  به سبب خروج نیروهادر صورتی که در اینجا سربرگ نیروهای خروجی فعال می شود. 

ور می بایست بر روی ظت آن ها در این بخش وارد شود. بدین مننزدیک نیاز به نیرو ایجاد شده است الزم است اطالعادر آینده 

 کلید افزودن یک مورد جدید کلیک شود.

 

 .نیروی خارج شده ثبت خواهد شد ،ثبتبا تکمیل اطالعات و فشردن کلید  در پنجره ای که باز می شود

 

 پس از تکمیل ثبت نیروهای خروجی بر روی کلید مرحله بعد کلیک کنید.

 ارجاع درخواست -4-3-1

مرحله کاربر واحد می بایست درخواست خود را جهت بررسی به حوزه تخصصی ارجاع نماید. بدین منظور گزینه ارجاع در این 

را انتخاب کنید و پست مورد نظر را انتخاب کنید. توضیحات الزم برای سایر کاربران را در فیلد  "گروه برنامه ریزی ستاد"به 

 ارجاع شود. گروه برنامه ریزی ستادو بر روی کلید ارجاع کلیک کنید تا درخواست به شرح ارجاع بنویسید 
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قبل از ارجاع از درخواست نیرو منصرف شده باشید می توانید با کلیک بر روی کلید حذف در صورتی که الزم به ذکر است که 

 نمائید.درخواست در سربرگ ارجاع درخواست، درخواست را به صورت کامل حذف 

 کارتابل (3
هر کاربر در هنگام ورود به صفحه درخواست نیروی انسانی، لیست درخواست هایی که جهت بررسی به وی ارجاع شده است را 

ستاد  یزیو برنامه ر یواحد، معاونت تخصص نیدرخواست ها در سطح دانشگاه ب نکهیدر حال حاضر با توجه به امشاهده می کند. 

بوده و درخواست های ارسال شده و یا ارجاع شده به خود را در کارتابل دارای هر سه بخش کاربران گردش است، قابل دانشگاه 

 این بخش مشاهده می کنند.

 به صورت پیش فرض این درخواست ها بر اساس رشته های شغلی گروه بندی شده است. برای مشاهده جزئیات هر درخواست

 آیکون مداد کلیک نمود.  می توان بر روی و یا بررسی آن ها

در این صفحه امکانات متفاوتی برای فیلتر نمودن درخواست ها پیش بینی شده است. به عنوان مثال با انتخاب یک رسته و یک 

 رشته شغلی خاص و فشردن کلید جستجو می تواند صرفًا درخواست های مربوطه به یک رشته شغلی را مشاهده کرد.

 

 
 

 ست های ارسال شده در دست بررسیوامشاهده وضعیت درخ

پس از ارجاع درخواست ها، این موارد از کارتابل کاربران خارج می شود و برای مشاهده وضعیت و گردش کار آنها باید گزینه 

برداشته شود تا بتوان درخواست هایی که ارجاع شده است و در کارتابل سایر  "صرفا نمایش موارد ارجاع شده به پست های من"

 ربران موجود است را مشاهده نمود. کا
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 بررسی درخواست ها

بدین منظور باید بر روی کلید درخواست ها پس از ارجاع به کاربران در حوزه های مختلف می بایست مورد بررسی قرار گیرند. 

 مداد در سمت راست ردیفی که درخواست را نشان می دهد کلیک کرد.

 در اینجا درخواست مطابق شکل زیر باز شده و امکان ثبت اطالعات تکمیلی با توجه به پست کاربر فراهم می شود. 

 معاونت مربوطه(حوزه تخصصی )بررسی درخواست در 

ی که درخواست به حوزه تخصصی ارجاع شده باشد، در صفحه اطالعات درخواست فیلد احصا شده حوزه تخصصی در صورت

معنای میزان نیروی احصا شده و قابل قبول از بایستی توسط حوزه تخصصی تکمیل شود. این فیلد به می شود که نمایش داده 

تواند  رشته شغلی به واحد مخالف است می با تخصیص نیرو در ایننظر آن حوزه تخصصی می باشد. در صورتی که حوزه تخصصی 

 خواست، درخواست را مجدداً به واحد بازگرداند.مقدار این فیلد را صفر وارد کرده و در صفحه ارجاع در

موافقت معاونت با تخصیص نیرو و تعیین میزان احصا شده توسط این واحد، معاونت می تواند از طریق سربرگ ارجاع  صورتدر 

 درخواست همانگونه که توصیف شده درخواست را به گروه برنامه ریزی جهت بررسی ارجاع دهد.
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  ستاد ریزی برنامه گروهبررسی درخواست در 

احصا شده مدیریت منابع ارجاع می شود، در سربرگ اطالعات درخواست فیلد  ستاد ریزی برنامه گروهزمانی که درخواست به 

که همانند احصا حوزه تخصصی میزان مورد پذیرش نیروی انسانی از نظر این مدیریت را مشخص می  نمایان می شود انسانی

 اید.نم

 
پس از تعیین میزان نیروهای احصا شده و قابل قبول این نیروها می بایست توسط مدیریت منابع انسانی تامین شود. در حال 

 :حاضر دو شیوه برای تامین نیرو پیش بینی شده است

 از محل نقل و انتقال داخلی -1
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تامین می شوند، مدیریت منابع انسانی نیروهای مورد در این شیوه که به صورت پیش فرض کلیه نیروهای احصا شده از محل آن 

 .نیاز را از محل جابجایی نیروها به صورت داخلی تامین خواهد کرد

 از محل مجوز وزارت -2

در این شیوه مدیریت منابع انسانی قادر به تامین نیرو از محل نقل و انتقال داخلی نیست و کل یا بخشی از نیروها را نمی تواند 

ل تامین نماید. لذا اقدام به درخواست مجوز از وزارت جهت بکارگیری نیروی جدید می نماید. میزان مورد نیاز برای از آن مح

اخذ مجوز در کادر از محل مجوز وزارت مشخص خواهد شد. میزان وارد شده در این بخش که می تواند حداکثر به میزان احصا 

جوز قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است که میزان وارد شده در این کادر شده باشد، در لیست وزارت بهداشت جهت تخصیص م

از محل نقل و انتقال داخلی کسر خواهد شد. به عبارت بهتر مجموع نیاز به تامین از محل نقل و انتقال داخلی + مجموع نیاز به 

 تامین از محل مجوز وزارت برابر است با مجموع میزان احصا شده.

 و پاسخ به مشکالت ارسال پیام در سامانه (4
به ترتیبی که در در صفحه اول سامانه پیام ارسال در صورت داشتن هر گونه پرسش در سامانه می توانید موضوع را از طریق 

 . ارسال نموده تا مورد بررسی قرار گیردشکل های زیر نشان داده شده است 
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