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 پیشگفتار

 و گذاران سیاست ریزی برنامه و گیری تصمیم ابزارهای مهمترین از یکی ها سازمان انسانی نیروی اطالعات و آمار

 و ریزی برنامه امر های ضرورت از پرسنلی اطالعات و آمار به دسترسی شود می محسوب کشور اداری نظام مدیران

 دولتی بخش در ریزی برنامه رویکرد تغییر اخیر سالهای طی در. است دستگاهها انسانی نیروی مدیران گذاری سیاست

 رقابت بر مبتنی کیفیت با دهی خدمات نوین، های فناوری از مند بهره و ور بهره چابک، دولت چون اهدافی براساس

 منابع ریزان برنامه اصلی چالش یک به دولتی نهادهای در شاغل انسانی نیروی کیفیت و کمّیت در تحول که شده باعث

 .شود تبدیل انسانی

 آمار نیازمند مختلف های ریزی برنامه انجام جهت الزم زمینه ایجاد منظور به استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 خود وظایف چارچوب در سازمان این لذا. باشد می استان اجرایی دستگاههای انسانی نیروی کیف و کم از کامل و جامع

 اطالعات اجرایی، دستگاههای با آمده بعمل های هماهنگی و مکاتبه براساس و گردیده دار عهده را مهم این انجام

 نشریه صورت به را حاصله نتایج اطالعاتی، پایگاه به انتقال و پایش کنترل، بررسی، از پس و نموده بندی جمع را دریافتی

 . است نموده تدوین و تهیه حاضر آماری

 جامع بصورت« اردبیل استان اجرایي دستگاههاي انسانی نیروی وضعیت تحلیل و بررسی» عنوان با حاضر نشریه

  آن اطالعاتی اقالم و است شده تنظیم و تهیه  اجرایی دستگاههای از دریافتی اطالعات برپایه کامل و
 
 نوع براساس عمدتا

 جداول قالب در مدیران سطوح و خدمت سنوات سازمانی، های پست وضعیت جنسیت، تحصیلی، مدرک استخدام،

 به آماری نماگرهای و جداول قالب در معمول استانداردهای رعایت با نشریه این چاپی نسخه و گردیده بندی جمع آماری

 . است شده آورده  تفکیک

 منظور نشریه این در اطالعات موقع به ارسال عدم دلیل به بانکها و شرکتها دستگاهها، برخی آمار است ذکر به الزم

 و همکاری نهایت اجرایی دستگاههای غلبا در رتبطم مسئولین مجموعه این تهیه در تردید بی ولی است نگردیده

 از نیز و موقع به اطالعات و آمار ارایه در آنان صمیمانه همکاری از دانم می الزم که اند داشته سازمان این با را مساعدت

 .نمایم قدردانی و تشکر سازمان انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت همکاران تالش

 وضعیت از کاملتری و بهتر تصویر  آینده در دستگاهها مدیران و همکاران تالش و همت با و الهی توفیق با است امید

 .کنیم ارایه استان در توسعه و حرکت محور عنوان به انسانی نیروی

 

 

 شایقی داود

 اردبیل استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس

  

 الف



 

  مقدمه

 تهیه و بندی جمع سازمان، انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت اقدامات و فعالیتها از یکی اخیر سالهای در      

 و خالصه گزارش مجموعه قالب در آن انتشار و تحلیل بررسی، و اجرایی دستگاههای انسانی نیروی اطالعات و آمار

             بهنگام و صحیح اطالعات داشتن بهینه، گیری تصمیم هرگونه الزمه است این بر همگان باور که زیرا. است مدّون

 همکاران اتفاق به کار این اجرای برای نیز 1398 سال دوم نیمه در گذشته سالهای موفق تجربه به توجه با. باشد می

  بطوریکه شد شروع الزم ریزی برنامه و تمهیدات
 
 دستگاهها با سپس گردید تدوین و تهیه کار چارچوب و فرمت ابتدا

 بانک در و بندی جمع افزارمربوطه نرم در شده تکمیل جداول. نمایند ارسال و تکمیل را جداول تا یافت انجام الزم مکاتبه

 از نهایتا و گردید حاصل اطمینان ها داده وسالمت صحت از آماری های پایش و ها کنترل از بعد شد ذخیره اطالعاتی

 . است شده استخراج و تدوین خالصه بصورت حاضر گزارش آماری جداول تلخیص و ها تحلیل و ها بررسی یندآبر 

 وریآ جمع های ضرورت و اهداف موضوع کلیات شامل اول فصل شده؛ تنظیم و تهیه فصل سه قالب در گزارش این

 جداول سوم فصل در و دهد می نشان را استان شاغلین کل از آماری توصیف و تحلیل دوم فصل. است انسانی نیروی آمار

 . است شده گنجانده تفکیک به دستگاهها شده خالصه آماری

 
 
 اند داشته سازمان این با را همکاری کمال دستگاهها محترم رابطین مذکور اطالعات و آمار بندی جمع در قطعا

 آقایان الخصوص علی معاونت همکاران همچنین نماییم می قدردانی و تشکر و نهیم می ارج را نهاآ زحمات بدینوسیله

 اند داشته وافری تالش گزارش چاپ و تدوین تا مهم این اجرای ابتدای از که پور حسین سعیداله و زاده غنی سهراب

 داریم امید و دانیم می قدر را عمومی روابط همکاری و همراهی و سازمان محترم ریاست حمایتهای نیز و کرده قدردانی

                                                        .شود واقع سازمانها و نهادها مسئوالن و مدیران مخاطبین، استفاده مورد مطلوب نحو به بتواند مجموعه این

    

 

 ابادی دولت عبادی کریم سید

 انسان سرمایه و مدیریت توسعه معاون

 ب



 

 انسانی سرمایه اهمیت .1

 آید می میان به سخن بیشتر کشورها و سازمانها توسعه در آن کارکردهای و نقش انسانی، سرمایه مفهوم از امروزه

 افراد که دارد اشاره کار نیروی اجتماعی و فردی هایویژگی دانش، ها،شایستگی ها،توانایی به حقیقت در انسانی سرمایه

 .کنند تولید اقتصادی ارزش طریق این از سازدمی قادر را

 انسانی سرمایه اهمیت. است توانمند انسانی نیروی داشتن ها، سازمان و کشورها رقابتی مزیت بزرگترین گمان بی

. است گرفته قرار مدیریت علم نظران صاحب توجه مورد که است موضوعاتی مهمترین از یکی وری بهره و رشد ارتقاء در

 سرمایه مدرنیته عصر در. اند نامیده «انسانی سرمایه سازی توانمند» عصر را اخیر سده پایانی دهه اساس، برهمین

 هیچ در مشهود بطور انسانی سرمایه. شود می محسوب کشوری و سازمان هر دارایی ترین بزرگ و ترین ارزش با انسانی،

 با که ای سرمایه تنها و زند می رقم را ها سازمان زیان و سود نتیجه ولی شود؛ نمی آورده زیانی و سود حساب و ترازنامه

 است واقعیت این موید نیز متعدد مطالعات. شود می تقویت ای فزآینده صورت یه و نیافته کاهش بیشتر، هرچه استفاده

 قابل انسانی منابع از فیزیکی، و مادی های سرمایه و طبیعی ذخایز و منابع بر عالوه که یابند می توسعه جوامعی که

 تحصیل کار نیروی که اند آمده نائل اقتصادی بیشتر رشد به کشورهائی ها سال این در واقع در باشند؛ برخوردار توجهی

 مولفه مهمترین و اولین زیرا اند؛ بوده مند بهره مناسب و کافی «انسانی سرمایه» از کالم یک در و کفایت با ماهر، کرده،

 .دارد.. …و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه در ای عمده سهم که است انسانی نیروی کشوری هر در توسعه

 کند، متعادل یا دگرگون را تولید های نهاده سایر خود، تغییر ضمن تواند می که است ای نهاده تنها انسانی، سرمایه

 توسعه دانان اقتصاد مطالعات امروزه. شود اقتصادی رشد موجب وسیع سطح در و سازد فراهم نوآوری برای مبنایی

 تنها نه توسعه، و تحقیق مخارج و انسانی سرمایه در گذاری سرمایه جمله از ها، دولت های سیاست که دهدمی نشان

 .است بوده مؤثر نیز کشورها اقتصاد در نابرابری کاهش و درآمد مناسب توزیع بر بلکه اقتصادی، وری بهره و رشد بر

 کشورهای که است شده موجب اخیر هایسال در اقتصادی آزادسازی و شدن جهانی تکنولوژیک، تغییرات تلفیق

 رشد و رقابت برای کلیدی استراتژی یک عنوان به را هامهارت توسعه اولویت اهمیت یافته،توسعه و توسعه حال در

 و وریبهره افزایش آن دنبال به و انسانی سرمایه در حیاتی بسیار نقشی دولتمردان. دهند قرار توجه مورد اقتصادی

 .دارند اقتصادی پیشرفت

 نیازمند توسعه حال در کشورهای. شودمی انسانی نیروی رفتن هدر به منجر مناسب هایگذاریسیاست فقدان

 اشتغال ها،مهارت توسعه در گذاریسرمایه میان هماهنگی و ارتباط روی بر تا هستند جدیدی هایاستراتژی و رویکردها

 .کنند تمرکز وریبهره و
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 اداری اطالعات و آمار بندی جمع ضرورت .2

 آمار از درست گیری بهره. شود می محسوب سازمانها مدیریت اصلی های مولفه از ریزی برنامه و آمار یقین به    

 درست، اطالعات و آمار. شود می جامعه امکانات از بهینه استفاده و ها فرصت شناخت مطلوب، ریزی برنامه موجب

 آگاهی. سازد می فراهم را مدیریت اعمال و گذاری سیاست ریزی، برنامه که است اطالعاتی دانش نمادهای و رموز از یکی

. کند می بیشتر را نظر مورد اهداف به یابی دست امکان و دهد می افزایش را آینده برای ریزی برنامه توان فعلی، شرایط از

 بنظر تر مهم اطالعات خود از آنچه و است آمیز مخاطره و تحمیلی شرایط پذیرفتن کافی، اطالعات بدون گیری تصمیم

 فعلی شرایط در دارند اذعان صاحبنظران که است اهمیت این به توجه با. است دریافتی اطالعات درستی رسد، می

 . شود می محقق اطمینان قابل و دقیق آمار داشتن با جامعه توسعه و شکوفایی زمینه

 بازتاب و کند می ترسیم را سازمان گوناگون های جنبه از واقعی تصویری اداری اطالعات آمارو نماگرهای بنابراین 

 تصمیم برای دولتی سازمانهای مدیران. باشد می سازمان ممتاز و قوت نقاط و ها ضعف کمبودها، ها، موقعیت دهنده

 مسیر و برسانند حداقل به را ها تصمیم مخاطرات و اشتباهات تا هستند بهنگام و درست اطالعات نیازمند بهتر گیری

 های جنبه از فعال و موجود انسانی نیروی وضعیت پرسنلی اطالعات و آمار اساس بر. برگزینند را درست و اصولی

 الزم های گذاری سیاست و ها ریزی برنامه  خود، اهداف مطابق سازمانها آن پایه بر و گیرد می قرار بررسی مورد مختلف

 نیروی تقاضای تامین انسانی، نیروی احتیاجات بررسی کمبودها، رفع ها ریزی برنامه این در که. رسانند می انجام به را

 .برخوردارند اصلی اولویت از آفرینی ارزش و گیری بهره و استعدادها پرورش و ارتقاء ، آینده و حال انسانی

 

 

 

  

 :انسانی نیروی ریزی برنامه .3

 علی و انسانی منابع مدیریت در پرسنلی اطالعات و آمار اصلی کارکردهای از یکی شد عنوان مقدمه در که همانگونه

 شده انسانی نیروی ریزی برنامه از که تعریفی ترین ساده و اولین  است انسانی نیروی ریزی برنامه انجام در الخصوص

 کارکنان آتی تقاضای و عرضه انسانی نیروی ریزی برنامه:  اند گفته که است( 1979) ماهوتی و ملیکوج به متعلق ، است

 .کند می بینی پیش ها سازمان در یافته نظام طور به را

 کند می بینی پیش محیطی تقاضای نظر از را سازمان آینده که گردد می اطالق تالشی به انسانی نیروی ریزی برنامه 

 .آورد می فراهم تقاضا رفع و اجراء جهت را انسانی نیروی بکارگیری شرایط و

 انواع و تعداد داشتن از را سازمان یک که است فرایندی انسانی نیروی ریزی برنامه( 1989) رابینز و  دسنزو نظر از

 انجام را خود وظایف کارآ و بخش اثر طور به بتواند و  گرفته قرار درست زمان و مناسب جای در که انسانی نیروی درست

 .  سازد می مطمئن یابند دست سازمان کلی اهداف به و بدهند
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 انسانی نیروی ریزی برنامه مزایای و اهداف .3.1

 غیر وضعیت اصالح و انسانی منابع افزایش یا و کمبود بینی پیش از استفاده با انسانی نیروی هزینه کاهش •

 .نیروها ترکیب متوازن

 .کارکنان توانمندسازی و آموزشی ریزی برنامه جهت اساس و مبنا تدارک •

 سازمان های استراتژی و اهداف به توجه با انسانی نیروی موثر ارزیابی جهت الزم ابزار تدارک •

 و اهداف به نیل جهت نیاز مورد انسانی نیروی آموزش و گزینش ، جذب های مشی خط و ها سیاست تعیین •

 .سازمانی های برنامه

 .سازمانی های استراتژی و اهداف با پرسنلی مختلف های فعالیت تطبیق •

 سازمانی ریزی برنامه فرایندهای بهبود •

 

 

 

 انسانی نیروی ریزی برنامه فرایند .3.2

 :است زیر اساسی مرحله سه دارای انسانی منابع ریزی برنامه

 :سازمان انسانی احتیاجات بینی پیش و بررسی( الف

 موجود، وضع حفظ توسعه، گسترش، سازمان، استراتژی اگر و است، متغیر ، سازمان هر در انسانی منابع به نیاز

. بود خواهد موثر سازمان آن نیاز مورد انسانی منابع کیف و کم در آنها از یک هر شک بدون باشد،... و خود کردن کوچک

 روش به توان می کیفی روشهای از. دارد وجود کیفی و کمی متعدد های روش سازمان، نیاز مورد نیروی بینی پیش برای

 . کرد اشاره سازی شبیه و روند تحلیل و تجزیه روش به کمی های روش از و دلفی تکنیک و کارشناسی قضاوت

 سازمان موجود وضعیت ارزیابی و بررسی( ب

 مدیریت موجودی و مهارت موجودی اساسی ابزار دو کمک به سازمان در موجود انسانی منابع ارزیابی و بررسی

 درباره اطالعاتی شامل مدیریت موجودی و است مدیریتی غیر کارکنان آموزش و استعداد و تجارب. شود می انجام

 .شود می برآورد سازمان استعداد ، آن با و است سازمان سرپرستان و مدیران

 سازمان آینده نیازهای و موجود وضعیت مقایسه(ج

 نتیجه شود می پرداخته سازمان موجود وضعیت ، آینده در سازمان انسانی نیروی احتیاجات مقایسه به ، آخر مرحله

 :نیست خارج حالت سه از مقایسه
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 و توسعه نظیر اقداماتی جا این در کند می برابری سازمان آینده نیاز مورد میزان با نیرو موجودی یعنی:  نیرو تعادل

 .گیرد می صورت تعادل حفظ جهت در انسانی نیروی های توانمندی افزایش و ها مهارت بهبود ، آموزش

 همچون اقداماتی حالت، این در. است سازمان آینده نیاز مورد میزان از کمتر نیرو موجودی یعنی:  نیرو کمبود

 .گیرد می صورت گزینش و خارجی و داخلی منابع از کارمندیابی

 و تعدیل جهت ، صورت این در که است سازمان آینده نیاز مورد میزان از تر بیش نیرو موجودی یعنی:  نیرو مازاد

 . شود می انجام کاری ساعات کاهش و بازخرید، زودرس، بازنشستگی مانند اقداماتی نیرو کاهش

 

 :انسانی نیروی ریزیبرنامه هایروش .4

 دسترس در اطالعات علمی، تجربیات به بنا محققان. است متنوع بسیار انسانی نیروی به نیاز بینیپیش هایروش

 چند از ترکیبی از استفاده با تردقیق هایبینیپیش ارائه برای گاهی گزینندبرمی را هاشیوه از یکی اقتصادی مقتضیات و

 اشاره اندداده قرار تأثیرتحت را هاروش دیگر نحوی، به که زیر کلی هایروش به توانمی اصل در اما کنندمی اقدام راه

 .کرد

  که شودمی پرسیده کارفرمایان از مستقیم بطور است ساده بسیار که روش این در: اول روش
 
 سال دو یا یك در مثال

 و میر و مرگ تعداد کسر و اطالعات اخذ از بعد. هستند نیازمند هائیتخصص چه با و انسانی نیروی تعداد چه آینده

. نمود تعیین هدف سال در را کار نیروی مؤثر تقاضای افزایش بینیپیش توانمی آماری هایداده جمع از بازنشستگان

 .است مناسب مدتکوتاه ریزیبرنامه برای بیشتر روش این

 روند قیاس و مشاهدات به توجه با و است موسوم محصول به کار نسبت نحوی افزایش به روش این: دوم روش

 شاغل مشخصی شغلی گروه یك در که است انسانی نیروی منظور اینجا در. نمایدمی بینیپیش را آینده وضعیت گذشته،

 سرمایه به نیاز مقابل در را تخصصی کاربری میزان واقع در است ملی درآمد یا و صنعتی تولید تولید، از غرض و است

 بوسیله مهندسان برای آینده تقاضای بینیپیش هلند در مثال بطور. گیرندمی اندازه خاص محصول یك تولید برای یعنی

 شبیه روشی از استفاده با نیز سوئد در است گرفته انجام ملی درآمد روی بر مهندسان تعداد خطی رگرسیون قیاس

 کار نیروی به مهندسین نسبت و مهندسان به محصول نسبت سنجش و( خطی روند) گذشته روند ادامه با مذکور روش

  که است این روش این اشکال البته شودمی بینیپیش موردنیاز متخصص نیروی اقتصاد، گوناگون هایبخش در
 
 در صرفا

 .است آزمایش قابل دارند کارآمدی آماری نظام که کشورهائی

 اقتصادی هایفعالیت و مشاغل در متخصص انسانی نیروی نسبت که است المللیبین ایمقایسه روش: سوم روش

 نیروی به نیاز و داده قرار الگو( فعالیت تخصص، و شغل فعالیت شغل، تخصص،) هایماتریس به باتوجه را کشور یك

 زیادی مدت فرانسه کشور. گرددمی ترکیب دیگر هایروش با روش این البته. نمایدمی برآورد را کشور متخصص انسانی

 اقتصادی بخش وپنجبیست در کار نیروی توزیع بینیپیش برای دیگر پیشرفته کشورهای( زمانی هایسری) از که است

 هایگروه در متخصص انسانی نیروی هایفرم از شرقیجنوب آسیا کشورهای میان از جنوبیکره. گیردمی کمك خود

 بهبود برای( گرددمی استخراج کشور آن متخصص انسانی نیروی هایماتریس از که) ژاپن اقتصادی هایفعالیت و شغلی
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 از بسیاری و گرفته قرار استفاده مورد کشورها در وسیعی بطور روش این است برده بهره خوده انسانی نیروی ساختار

 .اندبسته بکار نیافته توسه درکشورهای را یافتهتعدیل هاینسبت انسانی نیروی ریزانبرنامه

 گرفته قرار استفاده مورد بقیه از ترمقبول تکنیکی عنوان به و است موسوم( MRP) بنام روش این: چهارم روش

 توسعه و همکاری سازمان) و گذاشته آزمایش به جهان نقاط از بسیاری در گوناگون عناوین تحت روش این. است

  و( MRP) مدیترانه مناطق طرح را آن( اقتصادی
 
 یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، در آموزشی هایبرنامه تهیه برای عمدتا

 هدف تعیین آن مرحله اولین که است مرحله چند شامل خالصه بطور فوق روش. است گرفته بکار ترکیه یوگسالوی،

 برنامه وسیله به آموزشی ریزیبرنامه فرآیند از خارج ملی ناخالص تولید هدف. است موردنظر سال در ملی ناخالص تولید

 ریزیبرنامه اینگونه مراحل شودمی منجر هدف تحقق برای موردنیاز متخصص نیروی برآورد به و مشخص اقتصادی

 :از عبارتند

 کشاورزی، منابع، مانند اقتصادی هایفعالیت عمده هایبخش به که ملی ناخالص تولید هدف تعیین -الف

 .شودمی تقسیم ونقلحمل

 .آیدمی بکار هابخش موردنیاز انسانی نیروی تعیین -ب

  که کار نیروی زیعتو -ج
 
 .باشد شده تقسیم شغلی هایگروه بین انحصارا

 رسمی آموزشی سطح استاندارد شاخص از استفاده با آموزشی ساختار به کار نیروی شغلی ساختار تبدیل -د

 . است الزم شغل هر برای که موردنیاز

 کار نیروی کشش بر مبتنی روش: پنجم روش

 رابطه کشورها اکثر در که انددریافته خود کارشناسی تجربیات و علمی دانش براساس انسانی نیروی ریزانبرنامه

 از بسیاری در البته. دارد وجود اجتماعی اقتصادی گوناگون تغییرهای و اشتغال روندهای بین توجهیقابل و مهم

 انسانی منابع توسعه که اندرسیده نتیجه این به گرفت صورت مختلف کشورهای در و زمینه این در که موردی مطالعات

 هایگروه دارد وجود متقابل رابطه یك متغیرها این بین یعنی است اجتماعی-اقتصادی رشد معلول هم و علت هم

 نیروی برای تقاضا که صورتبدین اندکرده آزمایش زمینه این در را گوناگون رگرسیونی هایمدل متعددی کارشناسی

 تشکیل سرانه، درآمد ملی، ناخالص تولید مانند مستقلی متغیرهای تابع که متغیری عنوان به را متخصص انسانی

 به نسبت را متخصص انسانی نیروی تقاضای کشش سپس و گرفته نظر در باشد…  و باسوادی نرخ کل، جمعیت سرمایه،

 -اقتصادی متغیرهای عمومی روند از که هائیبینیپیش براساس آنگاه. اندکرده محاسبه مدل در مفروض متغیرهای

 کنندمی تعیین آینده در را موردنیاز متخصص انسانی نیروی متناسب و مطلوب سطح آورندمی بدست آینده در اجتماعی

 هایداده به توجه با باید کشوری هر در انسانی نیروی ریزانبرنامه گرددمی مستفاد فوق هایروش مطالعه از چنانچه

 ضریب روش چندین تلفیق با توانمی که است بدیهی نمایند اتخاذ را مناسبی روش موجود اطالعاتی منابع و آماری

 .داد افزایش را خود هایبینیپیش اطمینان
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 : دولتی بخش در انسانی نیروی ریزی برنامه .5

 ارتقا نگهداشت، نیازها، با متناسب انسانی نیروی جذب دولتی سازمان ساختار در انساني سرمایه مدیریت هدف

 هايسیاست اساس بر که باشد می کشور توسعه اهداف تحقق راستای در ها آن از ور بهره استفاده و انسانی سرمایه

 هايروش روزآمدي و معیارها بهبود  انساني، منابع ارتقاي و خدمت تداوم جذب، در محوري عدالت اداري نظام کلي

 هاينگرش و هانظري تنگ از پرهیز و شایسته و متعهد توانمند، انساني نیروي جذب منظور به انساني منابع گزینش

 هايمهارت و تخصص دانش، سطح ارتقاي و بهسازي و انساني منابع معنوي رشد زمینه ایجاد  اي،غیرحرفه و ايسلیقه

 فراهم  محروم مناطق و یافته توسعه کمتر هاياستان در متخصص نیروهاي نگهداري و جذب برای سازيزمینه  نیز و آنان

 .گردد

 :دارد ضرورت زیر اجزای به توجه راستا این در

 فعالیتها انجام سیاستهای و راهبردها و اجرایی دستگاه قانونی تکالیف و هابرنامه اهداف،

 اجرایی دستگاه انسانی نیروی موجود وضعیت تحلیل و بررسی

 مدیریت قانون دوم فصل راهبردهای رعایت با انسانی نیروی به دستگاه( کیفی و کمی) تقاضای و نیاز برآورد

 نیروی تراز وضعیت تعیین و( مطلوب وضع) اجرایی دستگاه واقعی نیاز با انسانی نیروی موجود وضعیت مقایسه

 )کمبود یا و مازاد تعادل،) انسانی

 انسانی نیروی کمبود رفع برای اجرایی دستگاه خارجی و داخلی منابع از انسانی نیروی عرضه وضعیت بررسی

 تعادلی وضعیت به رسیدن برای اجرایی دستگاه انسانی نیروی ساماندهی عملیاتی گامهای تنظیم

 

 انسانی نیروی حوزه در قانونی تکالیف .6

 :کشوری خدمات مدیریت قانون در مقرر تکالیف .6.1

 : 32 ماده ذیل تبصره

 ، مصوب سازمانی پستهای( %10)درصد ده تا سازمان تایید با خاص شرایط در توانند می اجرایی دستگاههای 

 کار به یکسال حداکثر برای کارمعین یا ساعتی بصورت را افرادی مصوب اعتبارات سقف در و استخدامی تعهد بدون

 .گیرند

 : 24 ماده

 انجام را ذیل اقدامات قانون این تصویب تاریخ ازموظفند اجرائی دستگاههای کلیه فصل این احکام اجراء راستای در 

 :دهند
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 را است غیردولتی بخش به واگذاری قابل که وظایفی از دستهآن قانون این تصویب از پس ماهشش حداکثر - الف

 بیست برنامه هر طی که نحوی به. نمایند اقدام آنها واگذاری به نسبت فصل این در مطروحه راهکارهای رعایت با و احصاء

 . یابد کاهش واگذاری قابل امور در دولت تصدیهای میزان از(  %20)درصد

 کارمندان تعداد که گردد تعیین نحوی به قانون این( 51)ماده در مذکور استخدامی مجوزهای تعداد - ب

 دو میزان به سال هر باشندمی قرارداد طرف یا و کنندمی دریافت مزایا و حقوق نحو هر به که اجرائی دستگاههای

 .یابد کاهش قبل سال به نسبت غیرحاکمیتی امور در( %2)درصد

 خدمت از موارد سایر و استعفاء بازخریدی، بازنشستگی، روشهای به که کارمندان سوم یک حداکثرمعادل  - ج

 .  نمایند استخدام شوندمی خارج اجرائی دستگاههای

 : 44 ماده

 می آگهی نشر عمومی طور به که عمومی امتحان در شدنپذیرفته از پس اجرائی دستگاههای در افراد کارگیریبه 

 تخصصی و عمومی امتحان برگزاری نحوه به مربوط دستورالعمل. است امکانپذیر تخصصی مسابقه یا امتحان نیز و گردد

 .رسدمی  مدیریت توسعه شورای تصویببه

 

  انسانی سرمایه مدیریت:  دوم دور اداری نظام اصالح جامع برنامه از چهارم برنامه .6.2

 اداری عالی شورای 14/6/97 مصوب

 مشترک های فعالیت و اقدامات -د

 نسبت بر مازاد که قراردادی کارکنان کاهش و پیمانی رسمی، انسانی نیروی ترکیب و تعداد سازی متناسب 

 .  اند شده بکارگرفته قانونی مصوبات با مغایر و مقرر های

 روش از یکی به شوند می سپاری برون که هایی فعالیت یا و واگذار که واحدهایی کارکنان تکلیف تعیین 

 کشور خدمات مدیریت قانون 21 ماده) ذیل های

 قرارداد طرف دهنده خدمت غیردولتی بخش به شده واگذار واحدهای کارکنان مأموریت یا انتقال . 

 شود می واگذار غیردولتی بخش به ها آن خدمت محل واحدهای که کارکنانی خدمت سنوات بازخرید. 

 دیگر اجرایی های دستگاه سایر یا دستگاه همان واحدهای سایر به کارکنان انتقال. 

 باالتر و لیسانس تحصیلی مدارک با انسانی نیروی بکارگیری 

 انتخاب، به ها دستگاه الزام و( شایستگی های مدل اساس بر)مدیران تربیت و ارزیابی برنامه اجرای 

 اطالعات بانک تشکیل و برنامه این اساس بر مدیریتی های پست تمام با رابطه در جدید ارتقاء و انتصاب

 مدیران

 اجرایی دستگاه هر تخصصی و عمومی نیازهای با متناسب شغلی آموزش های برنامه اجرای 
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 کارمندان شغلی مسیر مدیریت و پروری جانشین نظام استقرار  

 (تقاضا و  عرضه مدیریت) دولتی بخش کار نیروی ساماندهی و ریزی برنامه 

 دستاوردها و پیامدها -هـ 

 دولت ستاد در متخصص نیروهای نگهداشت و جذب تسهیل •

 دولتی بخش در انسانی نیروی وری بهره ارتقای و عملکرد کیفیت بهبود •

 دولت های برنامه با کارمندان همدلی ارتقای •

 مدیریت در جوانان و زنان مشارکت توسعه و آینده براي توانمند و کارآ مدیران تربیت •

 اجرایی های دستگاه مدیریت کیفیت ارتقای •

 اجرایی های دستگاه چابکی افزایش و دولت انسانی نیروی حجم سازی متناسب •

 جاری های هزینه کاهش •

 

 (1396-1400) توسعه ششم برنامه در مقرر تکالیف .6.3

 فساد با مبارزه و شفافیت اداری، نظام -6 بخش

 اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی هایهزینه در جوییصرفه» موضوع اداری، نظام اصالح راستای در -28 ماده

 انجام زیر اقدامات زاید، هایهزینه و غیرضرور  و موازی دستگاههای حذف و دولت اندازه سازیمنطقی ساختارها، در

 :شودمی

 قانون اجرای طول در دولتی مدارس استثنایبه اجرائی دستگاههای مجموع ساختار و اندازه حجم، کاهش -الف

 طریق از( دوم سال پایان در( %5)درصدپنج حداقل) موجود وضع به نسبت( %15)درصدپانزده میزان به حداقل برنامه،

 واحدهای حذف ها،تعاونی اولویت با غیردولتی بخش با مشارکت و خدمات خرید عملیاتی، واحدهای واگذاری

 از برخی واگذاری و مؤسسات و هاسازمان ادغام و انحالل سازمانی، پستهای کاهش مدیریت، سطوح کاهش غیرضرور،

 اداری عالیشورای تصویب با اسالمی انقالب مسکن بنیاد و هادهیاری و هاشهرداری به اجرائی دستگاههای وظایف

  است، شده تأسیس قانون موجب به که مؤسساتی ادغام و انتزاع انحالل، -تبصره
 
 شورای مجلس تصویب با صرفا

 .باشدمی پذیرامکان اسالمی

 در فقط سازمانی، پستهای وظایف اجرای برای ساعتی یا( مشخص) معین کار قرارداد قالب در افراد کارگیریبه -ب

 .است بالمانع قبلی قراردادهای تمدید. است مجاز 8/7/1386 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون در مقرر سقف

 دولت کارکنان حقوق ضریب تعیین به نسبت تورم نرخ با متناسب و ساالنه ایهزینه اعتبارات حدود در دولت -پ

 درطول حکم این. کند اقدام سنواتی بودجه لوایح در کشوری خدمات مدیریت قانون غیرمشموالن و مشموالن از اعم

 .ودب خواهد کشوری خدمات مدیریت قانون( 125) ماده بر حاکم برنامه
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 قانون( 2) تبصره مطابق و تلقی قبول قابل خدمت سنوات عنوانبه را ارفاقی سنوات است مکلف دولت -ت

 مستمری برقراری به اجتماعی تأمین سازمان توسط 5/6/1386 مصوب دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی

 اقدام آنان بازنشستگی تاریخ از ارفاقی سنوات بیمه حق پرداخت آخر سال دو میانگین براساس و مشمول بازنشستگان

 منابع از استفاده با نیز مذکور قانون( 3) تبصره موضوع غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات و دولتی شرکتهای. کند

 .باشندمی حکم این مشمول خود

 بیمه حق یا و بازنشستگی کسور نیز و بازنشستگی حقوق پرداخت بابت بازنشستگی هایصندوق سهم -تبصره

 به و تأمین مشمول اجرائی دستگاههای ساالنه اعتبارات محل از ارفاقی سنوات به نسبت کارفرما و مستخدم سهم

 .شودمی پرداخت مذکور صندوقهای

 سازیمتناسب و تبعیض رفع پرداخت، نظام در عدالت برقراری جهت الزم هایبررسی است مکلف دولت -30 ماده

 انجام را مختلف سنوات لشکری و کشوری  بگیرانمستمری و بازنشستگان شاغلین، امکانات از برخورداری و هادریافت

 .دهد

 

 1399 بودجه قانون  21 تبصره .6.4

 :شودمی مقرر مالی انضباط ایجاد و دولت کارکنان و انسانینیروی ساماندهی منظوربه -الف

 استفاده عمومی بودجه از انحاء از نحوی به که توسعه ششم برنامه قانون( ۲۹) ماده موضوع اجرائی دستگاههای ـ۱

 پیمانی رسمی، کارکنان اطالعات مکلفند  قانون این( ۲) تبصره( ـه) بند( ۱) جزء در مندرج دولتی شرکتهای و نمایندمی

 را پیراپزشکان و پزشکان خدمت به مربوط قانون براساس سالمت حوزه کارکنان و کارگری ،(مشخص) معین کار قرارداد و

 .نمایند روزرسانیبه یا ثبت «مزایا و حقوق ثبت سامانه» و «ایران کارمند سامانه» در ۱۳۹۹ سال ماه اردیبهشت بیستم تا

 دستگاههای شناسه دارای قراردادی و پیمانی رسمی، کارکنان حقوق اعتبار تخصیص ،۱۳۹۹ سال تیرماه از ـ۲

  اجرائی،
 
 .گیردمی صورت ایران کارمند سامانه اطالعات اساس بر صرفا

 محل از اجرائی دستگاههای کارکنان کلیه به مستمر و مستقیم پرداخت هرگونه ۱۳۹۹ سال خردادماه ابتدای از ـ۳

  اختصاصی و عمومی منابع از و ایهزینه اعتبارات
 
 اعتبارات از ایران، کارمند سامانه در آنان اطالعات ثبت از پس صرفا

 نهائی نفعذی به کشور کل داریخزانه توسط ربطذی اجرائی دستگاه شدهمحقق اختصاصی درآمد یا یافتهتخصیص

 .کندنمی ایجاد اشخاص کارگیری¬به و استخدام برای حقی گونههیچ اطالعات این درج. شود¬می انجام

 وزارت در بند این تکالیف سایر اجرای و فوق اجزای موضوع( پرسنلی) انسانی نیروی اطالعات ثبت چگونگی ـ۴

 سازمان قضائیه،قوه اطالعات حفاظت اطالعات، وزارت مسلح، نیروهای ستادکل مسلح، نیروهای پشتیبانی و دفاع

 با که مستقلی نامهشیوه در شدهتعیین اجرائی وکار ساز براساس ملی امنیت عالی شورای دبیرخانه و اتمی انرژی

 .گرددمی تعیین شود،می تدوین مسلح نیروهای کل ستاد همکاری

 امور وزارت و کشور استخدامی و اداری و کشور بودجه و برنامه هایسازمان پیشنهاد به بند این اجرائی نامهآیین

 .رسد¬می وزیران هیأت تصویببه و شودمی تهیه دارایی و اقتصادی
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 را خود ایهزینه اعتبارات که توسعه ششم برنامه قانون( ۲۹) ماده موضوع اجرائی دستگاههای اختیارات تمام -ب

 استثنای به باشندمی استخدامی و اداری خاص مقررات دارای و کنندمی دریافت آن هایپیوست و قانون این محل از

 سال در انسانی نیروی کارگیری به و استخدام خصوص در دارند خاص مقررات اساسی قانون حکم به که دستگاههایی

  مشمول، دستگاههای تمام در انسانی نیروی کارگیری به و استخدام هرگونه. شود¬می االجراءموقوف ۱۳۹۹
 
 بر صرفا

 بر مبنی کشور بودجه و برنامه سازمان تأییدیه اخذ و کشور استخدامی و اداری سازمان سوی از صادره مجوز اساس

 هایسازمان همکاری با قانون این تصویب از پس ماهیک تا حداکثر بند این دستورالعمل. است قانون در مالی بینیپیش

 .شودمی ابالغ و تهیه مذکور

 

 : 99 بودجه قانون اجرایی ضوابط 9 ماده.6.5

 گونه هر محل از) اجرایی هایدستگاه هایفعالیت و مشاغل در عنوان و شکل هر به انسانی نیروی کارگیریبه

 ( اعتبار
 
 با و قانون در مالی بار بینیپیش بر مبنی سازمان تأیید اخذ با و کشور استخدامی و اداری سازمان مجوز با صرفا

( 21) تبصره( ب) بند رعایت. است پذیرامکان کشوری خدمات مدیریت قانون جمله از مربوط مقررات و قوانین رعایت

 .است الزامی مشمول اجرایی هایدستگاه برای قانون

 اجرایی های دستگاه انسانی نیروی ساماندهی دستورالعمل از بخشی .6.6

 ( 26/12/1393 مورخ 172556/206 شماره اجرایی های دستگاه انسانی نیروی ساماندهی مصوبه)

 تفکیک به را دستگاه انسانی نیروی برنامه سند ماه چهار مدت ظرف حداکثر مکلفند اجرایی هایدستگاه -2 ماده

 ماده «ج» و «ب» ،«الف» بندهای: جمله از) قانونی الزامات رعایت با ساله، 3 زمانی افق در عملیاتی و ستادی بخش دو

 «ج» بند ،51 ماده 2 تبصره و مدیریت قانون 42 ماده «و» بند و 44 ،41 ،17 ،16 ،13 مواد ، 32 ماده ذیل تبصره ،24

 پس و تدوین( اساسی قانون 44 اصل هایسیاست اجرای قانون 3 ماده و توسعه پنجم برنامه قانون  57 ماده و 65 ماده

 .نمایند اجرا سازمان، تایید از

 تراز تهیه به نسبت سازمان، توسط شده تایید انسانی نیروی برنامه اساس بر موظفند اجرایی هایدستگاه -3 ماده

 به نسبت ذیل بندهای اساس بر باشند، مواجه انسانی نیروی مازاد یا کمبود با چنانچه و نموده اقدام خود انسانی نیروی

 .نمایند اقدام خود انسانی نیروی ساماندهی

 :انسانی نیروی کمبود شرایط( الف

 به را نیاز مورد انسانی نیروی جذب تقاضای باشند، مواجه انسانی نیروی کمبود با که اجرایی هایدستگاه -4 ماده

 اقدام نیاز مورد انسانی نیروی تامین مجوز صدور به نسبت مربوطه مقررات و قوانین رعایت با تا نمایندمی ارسال سازمان

 را دستگاه نیاز مورد انسانی نیروی تامین امکان استخدامی، مجوزهای هرگونه صدور از قبل است موظف سازمان. گردد

 .دهد قرار بررسی مورد اجرایی هایدستگاه سایر نیاز بر اضافه نیروهای بین از

 احراز شرایط چارچوب در اجرایی هایدستگاه مرکزی ستاد تخصصی واحدهای در استخدام و نیرو تامین: تبصره

  مشاغل
 
 .گرفت خواهد صورت دکتری و لیسانس فوق تحصیلی مدارک دارندگان میان از صرفا
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 مستلزم نیاز، مورد اعتبار وجود بر عالوه ،(قراردادی و پیمانی) رسمی غیر نیروهای از هریک قرارداد تمدید -5 ماده

 رضایت کارمند، خدمات از رضایت چون، عواملی اساس بر که است وی عملکرد ارزیابی از الزم امتیازات و شرایط کسب

 .شد خواهد ابالغ و تهیه سازمان توسط ماده این اجرایی دستورالعمل. آیدمی بدست... و رجوعارباب و ربطذی مدیران

 :نیاز بر اضافه نیروهای تکلیف تعیین و شرایط( ب

 و مورد حسب خود، قراردادی و پیمانی رسمی، نیاز بر اضافه نیروهای ساماندهی برای اجرایی هایدستگاه -6 ماده

 :نمود خواهند اقدام ذیل هایروش به مربوطه مقررات و قوانین اساس بر

 مقررات اساس بر) دستگاه همان واحدهای سایر یا و اجرایی هایدستگاه سایر به پیمانی و رسمی نیروهای انتقال -1

 (مربوط

 بازنشستگی شرایط واجد مستخدمان بازنشستگی -2

 (مدیریت قانون 122 ماده اساس بر) رسمی کارمندان نمودن خدمت به آماده -3

 ماده و مدیریت قانون 48 ماده دوم ردیف ،21 ماده «ب» بند اساس بر) رسمی کارمندان خدمت سنوات بازخرید -4

 (15/8/1384 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون 45

 21 ماده «ج» تبصره اساس بر) دستگاه موافقت با پیمانی و رسمی کارمندان به حقوق بدون مرخصی اعطای -5

 قانون 30 ماده اساس بر) بازنشستگی صندوق به کارمند توسط دولت و کارمند سهم بیمه حق پرداخت و( مدیریت قانون

 (توسعه پنجم برنامه

 هایدوره طی برای ربطذی ایحرفه -تخصصی آموزش مراکز سایر و ایحرفه و فنی آموزش سازمان به معرفی -6

 متبوع اجرایی دستگاه هزینه با غیردولتی هایبخش نیاز مورد مهارتی آموزشی

 (مدیریت قانون 21 ماده «د» بند اساس بر) غیردولتی بخش به رسمی کارمندان انتقال -7

 (مدیریت قانون 21 ماده «هـ» بند اساس بر) غیردولتی بخش به رسمی کارمندان ماموریت -8

 اختیار از استفاده یا و قراردادی کارمندان قرارداد مفاد یا پیمانی استخدام نامه آیین مفاد رعایت با قرارداد لغو -9

 قرارداد مدت پایان در قرارداد تمدید عدم
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  اصطالحات و تعاریف -

 اجرایی دستگاه کارمند

 دستگاه دریک صالحیتدار مقام قرارداد یا و حکم موجب به ، مربوط مقررات و ضوابط براساس که است فردی      

 (  ک.  خ.  م قانون 7 ماده.  )  شود می پذیرفته خدمت به اجرایی

 :سارمانی پست

 مشخص های مسئولیت و وظایف انجام برای اجرایی دستگاههای سازمانی ساختار در که جایگاهی از است عبارت

 (   یک. خ.م قانون 6ماده.)شود می گرفته درنظر کارمند یک تصدی برای و بینی پیش

 :  رسمی نیروی

 برای 30ماده موضوع حقوق جداول های گروه از یکی در رسمی حکم موجب به که است کسی رسمی مستخدم

 .  باشد شده استخدام دولتی دستگاههای سازمانی های پست از یکی تصدی

 : پیمانی نیروی

 .   شود می استخدام مشخص کار و معین مدت برای موقت بطور قرارداد موجب به که است کسی پیمانی مستخدم 

 ( :  مشخص) کارمعین قراردادی نیروی

 ورخم 47643 ت/21347 شماره مصوبه یک ماده ب بند مشمولین( مشخص) کارمعین قراردادی کارکنان از منظور 

 . باشد می وزیران هیئت 1/11/90

 :  کارگری نیروی

 1/11/90 مورخ 47643 ت/21347 شماره مصوبه یک ماده الف بند مشمولین کارگری قراردادی کارکنان از منظور

 . باشد می وزیران هیئت

 : اجرایی دستگاه

 پرسنلی اطالعات و آمار ارسال در که است ذیل جدول شرح به اجرایی دستگاه 78 شامل اجرایی دستگاه از منظور

 آنها اداری مسئولین و مدیران از همراهی و همکاری این بابت از که اند داشته را الزم مشارکت و همکاری سازمان این با

 .گردد می قدرانی و تشکر
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اداره کل جهاد کشاورزی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 مدیریت درمان دانشگاه محقق اردبیلی اداره کل استاندارد

 اداره کل محیط زیست اداره کل ثبت احوال اداره کل اقتصاد و دارایی

 شرکت گاز اداره کل ثبت اسناد و امالک اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 اداره کل فنی و حرفه ای شرکت توزیع نیروی برق اداره کل امور عشایر

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اداره کل تعاون روستایی استانداری

 اداره کل فرودگاه اداره کل تبلیغات اسالمی اداره کل انتقال خون

 اداره کل صنعت و معدن پشتیبانی امور دام اداره کل اوقاف و امور خیریه

 اداره کل شیالت پست بانک اداره کل بهزیستی

 شهرک صنعتی صنعت و معدنبانک  اداره کل بیمه سالمت

 اداره کل راه و شهرسازی اداره کل آب منطقه ای اداره کل پزشکی قانونی

 دانشگاه پیام نور اداره کل امور مالیاتی اداره کل پست

 اداره کل گمرک شرکت آب وفاضالب شهری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 مسکنبانک  اداره کل زندانها اداره کل تعزیرات

 شرکت آب و فاضالب روستایی پارک علم و فناوری جمعیت هالل احمر

 اداره کل آموزش و پرورش بانک سپه مدیریت حج و زیارت

 دانشگاه علوم پزشکی شهرداری نیر مدیریت حوزه هنری

 اداره کل تامین اجتماعی شهرداری نمین اداره کل دامپزشکی

 شهرداری مرادلو شهرداری گرمی اداره کل راهداری و حمل و نقل

 شهرداری کیوی شهرداری پارس اباد اداره کل کتابخانه عمومی

 شهرداری کورائیم شهرداری سرعین اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 شهرداری مغانسر شهرداری هیر اداره کل کمیته امداد

 شهرداری فخراباد شهرداری هشتچین اداره کل هواشناسی

 شهرداری جعفراباد ورزش و جوانان اداره کل

 شهرداری ایردی موسی اداره کل نوسازی مدارس

 شهرداری اردبیل شرکت نفت

 شهرداری کلور اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری
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  استان اجرایی دستگاههای انسانی نیروی وضعیت از کلی نمای

 

 :انسانی نیروی وضعیت -الف

 از ها داده این مجموع در. دهد می نشان را استان دولتی بخش در شاغل انسانی نیروی اطالعات حاضر مجموعه

 های داده براساس. است گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد و شده گردآوری و بندی جمع استان اجرایی دستگاه 78

 23741 تعداد این از باشند می شاغل اردبیل استان اجرایی دستگاههای در نفر 38574 ،1398 سال انتهای تا مذکور

 کل تعداد زیر نمودار و جدول.  دهند می تشکیل زنان را درصد 38 یا  نفر 14833 و مردان را نیروها درصد 62 یعنی نفر

 . دهد می نشان را شاغلین جنسیت و انسانی نیروی

 

 (نفر) جمع زن کارکنان  مرد کارکنان

23741 14833 38574 
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 :انسانی نیروی جغرافیایی توزیع -1-الف

 های داده از بخشی  است یافته تشکیل شهرستان 11 از مجموعا اردبیل استان کشوری، تقسیمات آخرین براساس 

 برطبق.  دهد می نشان مذکور جغرافیایی مناطق برحسب را دستگاهها شاغلین توزیع مجموعه این شده آوری جمع

 ستاد و اردبیل شهرستان یعنی استان مرکز در مستقر اجرایی دستگاههای به متعلق شاغلین آمار بیشترین ها داده

  که باشد می آنان مرکزی
 
 4372 با شهر مشگین شهرستان آن از بعد گردد می شامل را کارکنان از نفر 19935 مجموعا

 به هم دستگاهها شاغلین آمار کمترین و هستند برخوردار بعدی جایگاه از نفر 3796 آباد پارس شهرستان و نفر

 توزیع برحسب را کارکنان وضعیت ذیل نمودار. دارد اختصاص سرعین و(  تاسیس تازه شهرستان) اصالندوز شهرستان

 .   دهد می نمایش شهرستانی
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تعداد نیروی انسانی براساس شهرستان-2نمودار
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 :استخدام نوع برحسب انسانی نیروی توزیع -2-الف

. کند می بازگو استان اجرایی دستگاههای در( خدمت)استخدام نوع برحسب را کارکنان تعداد 4 و3 شماره نمودار

 کارکنان.  گردد می شامل را شاغلین کل از درصد 63 که است رسمی کارکنان به متعلق کارکنان آمار بیشترین آن مطابق

 اشکال سایر و دهند می تشکیل را کارکنان کل درصد 8 قراردادی پرسنل. دارند قرار دوم ردیف در درصد 14 پیمانی

  مجموع در.  باشند می  سایرین درصد 7 و حجمی درصد 4 کارگری، درصد 4 هم استخدام
 
 کل از درصد 77 حدودا

 در نفر 1990 تعداد که است ذکر به الزم. نمایند می خدمت دستگاهها در  پیمانی و( ثابت) رسمی شکل به کارکنان

 بندی دسته پایین نمودار استخدامی اشکال در که کنند می فعالیت دولتی شرکتهای در الخصوص علی دستگاهها،

 .   نمایند می فعالیت...  و حجمی غیر روزمزد، ، طرحی صورت به که زیرا اند نشده
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  19           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 : تحصیالت برحسب انسانی نیروی توزیع -3-الف

 به مربوط آمار بیشترین آن براساس. کنند می تبیین را دستگاهها کارکنان تحصیالت وضعیت 6 و 5 شماره نمودار

 فوق تحصیلی مدرک با شاغلین.  باشد می( درصد 52) نفر 20041 تعداد به لیسانس دانشگاهی تحصیالت با کارکنان

 3098 دیپلم فوق تحصیلی مدرک دارندگان.  هستند برخوردار دوم جایگاه از(  درصد21)  نفر 7955 تعداد به لیسانس

 باشند می(  درصد 5)  نفر 1925 زیردیپلم و(  درصد 10) نفر 4012 دیپلم ،( درصد 4) نفر 1543 دکتری ،(درصد 8) نفر

. 

 سهم به رقم این که هستند دانشگاهی تحصیالت دارای استان اجرایی دستگاههای کارکنان از درصد 85 مجموع در

 نیز و شاغلین استعداد و دانش مهارت، سطح افزایش آن بر عالوه بلکه است کشوری متوسط سطح از باالتر تنها نه خود

 . است درصد 15 زیردیپلم و دیپلم کارکنان سهم آمار این در.  نماید می بازگو را سازمانها بودن ای حرفه میزان

 .است درصد 25 افراد سایر و درصد 75 دانشگاهی تحصیلکردگان سهم کشور اداری نظام کارکنان کل آمار در
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 :خدمت سنوات برحسب انسانی نیروی توزیع -4-الف

 از کمتر کارکنان درصد 37 که دارد می بیان ذیل نمودار و جدول طبق استان انسانی نیروی خدمتی سوابق بررسی

 با نفر 337 و  سال 30 تا 21 مابین درصد 32 ، خدمت سال 20 تا 11 مابین درصد 30.  دارند خدمت سنوات سال 10

 دارای کارکنان درصد 67 حدود نتیجه در.  هستند برخوردار سال 30 باالی خدمت سابقه از درصد صدم یک نسبت

 شاغلین، خدمت مدت سال 30 حداکثر احتساب با دهد می نشان موضوع این. باشند می سال 20 زیر خدمت سابقه

  دستگاهها کارکنان جمعیت
 
 .  شود می محسوب فعال و جوان جمعیت نسبتا

 بعدی جداول در که) ها خروجی آمار مرور با نیز و  سابقه سال 20 باالی کارکنان خدمت سنوات بررسی با همچنین

  ساله هر آتی سالهای در که گرفت نتیجه توان می( آمده
 
 بازنشسته دستگاهها پرسنل از نفر 1250 متوسط بطور و حدودا

 .  داشت خواهند خدمت خاتمه و

 (نفر) خدمت سنوات براساس انسانی نیروی تعداد جدول

 جمع  سال 30 باالی  سال 30 تا21 سال 20 تا11 سال 10 زیر

14278 11499 12460 337 38574 
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 :دستگاهها سازمانی های پست وضعیت -ب

 تشکیالت در سازمانی پست 22318 مجموعا که است این بیانگر دستگاهها سازمانی های پست وضعیت بررسی

( درصد 38) 8553 و باتصدی پست(  درصد 62) 13765 تعداد این از که دارد وجود مذکور اجرایی دستگاه 78 اداری

 برای ثابت پست تعریف عدم بدلیل استان پرورش و آموزش سازمان اعالمی آمار در البته.  باشند می بالتصدی پست

 نشده منظور مذکور آمار ذیل در ُپست 16814 تعداد به حدودا آموزشی نیروهای سازمانی پست تعداد آموزشی، کادر

 . است

 مصوب تفصیلی تشکیالت اساس بر  سازمانی های پست تعداد جدول
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 13765 100 348 423 794 1433 340 241 616 1185 576 3936 3773 تصدی با

 8553 64 339 309 648 693 233 176 304 974 439 2884 1506 بالتصدی

 22318 164 687 732 1442 2126 573 417 920 2159 1015 6820 5279 کل جمع
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 :شهرستانها بالتصدی های پست وضعیت -1-ب

 نشان 9 شماره نمودار در شهرستانها برحسب( مستخدم تصدی بدون) بالتصدی پستهای وضعیت آماری بررسی

 خود تشکیالت در بالتصدی پست تر پایین نسبت از شهر مشگین و خلخال شهرستان ، دستگاهها ستاد که دهد می

 . است مناطق سایر از بیشتر نسبتا آنها باتصدی پست سهم دیگر تعبیر به و هستند برخوردار
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 :ها پست سطوح -2-ب 

 دستگاههای تشکیالتی ساختار در که است این گویای 10 نمودار و 5 جدول مطابق سازمانی پستهای سطح آمار

 شده تعریف غیرکارشناسی پست درصد 29 و کارشناسی پست درصد 55 ، سرپرستی و مدیریتی پست درصد 16 استان

 و غیردولتی بخش به دستگاهها گری تصدی امور واگذاری امر در دولت کالن سیاست دلیل به است مسلم آنچه. است

 سهم آن برعکس و بود خواهیم غیرکارشناسی های پست کاهش شاهد دانشگاهی آموختگان دانش تعداد افزایش نیز

 . شد خواهد نمایان اداری تشکیالت در پایادارتر و بیشتر هم این از زمان مرور به کارشناسی پستهای

 جدول سطح پستهای سازمانی مصوب )تعداد(

پستهای مديريتی و 

 سرپرستی
 پستهای کارشناسی

پستهای غیر 

 کارشناسی
 جمع کل

3634 12308 6376 22318 
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 : دولتی دستگاههای مدیران -ج

 مدیران به مربوط اطالعات شود پرداخته آن به امکان حد در شده سعی مجموعه این در که بخشهایی از یکی

 مورخ 579095 شماره به ای حرفه مدیران انتصاب و انتخاب دستورالعمل براساس که است استان اجرایی دستگاههای

 شوند می بندی دسته ارشد و میانی پایه، عملیاتی، مدیران عنوان تحت ای حرفه مدیران اداری، عالی شورای 1/4/95

 . 

 مدیران البته که گردند می شامل زنان را درصد 15 و مردان را مدیران از درصد 85 حدود دریافتی های داده طبق

 اداری مدیریتی های سمت صرفا و گیرند نمی قرار لیست این در مربوطه دستگاه اعالم عدم دلیل به آموزشی واحدهای

 3 و میانی مدیران درصد 21، پایه مدیران درصد 55، عملیاتی مدیران درصد21 ، 13 نمودار مطابق.  شود می شامل را

 . دهند می تشکیل ارشد مدیران را درصد

 درصد 20 و سال 50 تا 40 مابین درصد 62 سال، 40 از کمتر سن مدیران از درصد 18 نمودار اشاره به همچنین

 .  دارند سن سال 50 باالی
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 :ایثارگر شاغلین -د

 تشکیل دستگاهها در شاغل معزز ایثارگران جامعه را نفر 3768  کارکنان، مجموع از  سازمانها اعالمی آمار براساس

 10 ، شاهد خانواده درصد 25 ایثارگر، و رزمنده درصد 44 ، پایینی نمودار و جدول مطابق تعداد این از که دهند می

 .  باشند می آزاده و جانباز درصد 21 و شاهد فرزند درصد

 جدول تعداد نیروی انسانی ایثارگر به تفکیک نوع ایثارگری

 جمع رزمنده و ايثارگر خانواده شاهد فرزند شاهد جانباز و آزاده

788 367 945 1668 3768 
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 : انسانی نیروی خروجی و ورودی وضعیت -ه 

 جذب نیز نیرو ورودی و است...  و اخراج استعفاء، بازخریدی، بازنشستگی، شامل انسانی نیروی خروجی از منظور

 به باشد می فرد به مستقیم حقوق پراخت با بکارگیری روشهای سایر و کارگری ، قراردادی پیمانی، ، رسمی شکل به نیرو

 .   است شده بیان پایینی نمودار و جدول در موجود وضعیت حاصله، های داده استناد

 98سال  97سال  96سال  وضعیت تعادل نیرو

 1800 2012 1350 )نفر( خروجی نیروی انسانی

 1241 1350 890 نیروی انسانی ورودی

 1.45 1.49 1.52 نسبت خروجی به ورودی
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 جدول وضعیت پست های سازمانی:
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 جمع

اداره کل ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 با تصدی

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بالتصدی

 اداره کل استاندارد

 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 42 با تصدی

 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 بالتصدی

 اداره کل اقتصاد و دارايی

 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 با تصدی

 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 بالتصدی

اداره کل بنیاد شهید و امور 

 ايثارگران

 128 0 4 4 7 9 3 0 8 8 4 35 46 با تصدی

 26 0 1 1 3 3 1 0 2 1 0 6 8 بالتصدی

 اداره کل امور عشاير

 52 0 0 0 3 7 2 0 1 6 5 0 28 با تصدی

 44 0 0 0 3 4 3 0 4 5 8 0 17 بالتصدی

 استانداری

 444 6 20 31 25 36 24 21 25 30 17 48 161 با تصدی

 193 19 7 10 12 19 8 9 14 8 13 10 64 بالتصدی

 اداره کل انتقال خون

 49 0 0 0 0 4 0 0 3 3 0 0 39 با تصدی

 52 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 0 38 بالتصدی

 اداره کل اوقاف

 49 0 0 1 3 3 0 0 3 0 0 10 29 با تصدی

 20 0 3 2 0 0 0 3 2 3 0 0 7 بالتصدی

 اداره کل بهزيستی

 257 2 9 11 7 18 7 6 18 13 10 84 72 با تصدی

 197 2 7 13 14 16 13 11 9 18 10 47 37 بالتصدی

 اداره کل بیمه سالمت

 58 0 0 1 1 2 1 0 3 3 0 0 47 با تصدی

 31 0 2 2 2 4 1 3 1 2 3 0 11 بالتصدی

 اداره کل پزشکی قانونی

 47 0 0 1 3 3 2 2 3 3 1 12 17 با تصدی

 102 0 3 2 5 7 4 1 5 7 5 38 25 بالتصدی

 اداره کل پست

 95 1 1 3 3 8 0 1 3 3 2 26 44 با تصدی

 62 1 1 2 3 7 3 1 7 6 3 16 12 بالتصدی

 اداره کل تعاون کار

 144 0 3 4 7 11 2 1 9 16 7 19 65 با تصدی

 38 0 1 1 3 4 2 2 1 0 2 3 19 بالتصدی

 اداره کل تعزيرات

 78 0 0 2 3 3 1 3 3 2 3 58 0 با تصدی

 96 0 7 5 4 4 6 4 4 5 4 53 0 بالتصدی

 جمعیت هالل احمر

 167 27 3 5 3 6 7 7 7 4 6 10 82 با تصدی

 109 25 7 5 7 4 3 3 3 6 4 4 38 بالتصدی

 حج و زيارت

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 با تصدی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بالتصدی

 حوزه هنری

 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 با تصدی

 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 بالتصدی
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 اداره کل دامپزشکی

 158 0 9 9 9 14 10 7 8 12 7 20 53 با تصدی

 108 0 1 8 5 10 3 2 4 13 7 17 38 بالتصدی

اداره کل راهداری و حمل و نقل 

 پايانه ها

 132 1 6 4 8 9 3 2 13 10 7 8 61 با تصدی

 119 4 6 8 3 5 10 4 8 4 6 5 56 بالتصدی

 اداره کل کتابخانه عمومی

 176 2 7 9 4 16 7 3 15 16 10 60 27 با تصدی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بالتصدی

 اداره کل کانون پرورش فکری

 51 1 2 2 3 4 1 0 2 2 2 5 27 با تصدی

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 بالتصدی

 اداره کل کمیته امداد

 277 4 10 16 24 27 9 4 37 10 13 53 70 با تصدی

 40 2 3 3 6 4 3 2 1 5 5 2 4 بالتصدی

 اداره کل هواشناسی

 68 0 3 2 2 4 2 2 6 8 2 14 23 با تصدی

 47 0 2 1 2 4 1 1 1 6 2 1 26 بالتصدی

 اداره کل ورزش و جوانان

 116 1 4 5 5 10 5 2 6 4 6 8 60 با تصدی

 44 0 1 2 2 10 2 1 2 2 2 3 17 بالتصدی

 اداره کل نوسازی مدارس

 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 با تصدی

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بالتصدی

 شرکت نفت

 95 0 0 0 2 3 0 0 8 6 2 4 70 با تصدی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بالتصدی

اداره کل میراث فرهنگی و 

 گردشگری

 95 0 3 2 6 6 2 2 7 4 4 4 55 با تصدی

 31 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 26 بالتصدی

 سازمان مديريت و برنامه ريزی

 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 با تصدی

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بالتصدی

 مديريت درمان

 810 0 0 0 17 37 0 0 25 175 0 515 41 با تصدی

 213    9 10 0 0 13 40 0 139 2 بالتصدی

 اداره کل محیط زيست

 155 6 5 3 9 25 2 4 15 11 4 14 57 با تصدی

 147 2 16 2 19 21 3 1 43 8 1 9 22 بالتصدی

 شرکت گاز

 161 1 2 4 4 10 3 2 9 5 3 47 71 با تصدی

 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 بالتصدی

 اداره کل فنی و حرفه ای

 191 0 0 10 8 22 7 6 23 26 6 43 40 با تصدی

 8 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 بالتصدی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 78 0 3 4 5 5 3 2 6 5 2 0 43 با تصدی

 18 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 11 بالتصدی

 اداره کل فرودگاه

 57         8  49  با تصدی

 42         10  32  بالتصدی

اداره کل صنعت و معدن و 

 تجارت

 111  3 3 4 5 3 2 3 5 5  78 با تصدی

 52  2 2 1 1 2 1 2    41 بالتصدی
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 اداره کل شیالت

 28 0 1 1 2 2 2 0 1 2 0 1 16 با تصدی

 39 0 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 17 بالتصدی

 اداره کل شهرک صنعتی

 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45 با تصدی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بالتصدی

 اداره کل راه و شهرسازی

 176 0 0 0 5 5 0 0 10 8 7 0 141 با تصدی

 78 0 0 0 8 8 0 0 5 6 5 0 46 بالتصدی

 اداره کل جهاد کشاورزی

 772 0 29 37 55 87 41 18 50 74 58 92 231 با تصدی

 367 0 20 25 48 38 19 16 40 32 42 16 71 بالتصدی

 دانشگاه محقق

 655   25  9    31  590  با تصدی

 950   68  68    57  757  بالتصدی

 اداره کل ثبت احوال

 153 4 5 9 13 16 7 3 13 13 8 29 33 با تصدی

 40 1 2 1 1 4 1 5 5 1 1 6 12 بالتصدی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 216 0 7 12 12 22 9 6 18 19 11 46 54 با تصدی

 60 0 4 6 4 3 2 3 4 5 3 6 20 بالتصدی

 شرکت توزيع نیروی برق

 388 4 11 14 27 22 11 8 31 26 18 90 126 با تصدی

 179 1 10 12 9 15 7 9 9 12 8 25 62 بالتصدی

 اداره کل تعاون روستايی

 69  3 1 6 9 4 1 6 4 4 9 22 با تصدی

 68  2 6 7 6 1 2 4 7 6 11 16 بالتصدی

 اداره کل تبلیغات اسالمی

 44 0 2 3 1 4 3 1 3 3 0 3 21 با تصدی

 24 0 2 1 3 0 1 1 1 1 4 1 9 بالتصدی

 پشتیبانی امور دام

 9            9 با تصدی

 0            0 بالتصدی

 پست بانک

 49 0 0 0 3 6 1 0 3 5 3 11 17 با تصدی

 17 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 9 بالتصدی

 بانک صنعت و معدن

 12           12  با تصدی

 0           0  بالتصدی

 اداره کل آب منطقه ای

 123 0 3 4 4 4 2 1 3 5 0 6 91 با تصدی

 74 0 4 0 0 7 6 3 4 9 0 1 40 بالتصدی

 اداره کل امور مالیاتی

 468 3 6 22 24 44 6 9 25 39 15 222 53 با تصدی

 55 0 2 4 6 5 2 0 2 5 7 11 11 بالتصدی

 شرکت آب وفاضالب

 285 2 3 7 12 13 2 5 15 23 11 77 115 با تصدی

 312 4 10 20 16 36 15 8 17 18 17 58 93 بالتصدی

 اداره کل زندانها

 232 0 0 0 16 25 0 0 15 7 0 140 29 با تصدی

 236 0 0 0 20 19 0 0 21 10 0 127 39 بالتصدی

 پارک علم و فناوری

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 با تصدی

 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 بالتصدی
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 بانک سپه

 258 0 0 5 7 21 7 7 18 14 0 118 61 با تصدی

 9 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 3 بالتصدی

 شهرداری نیر

 13      13       با تصدی

 7      7       بالتصدی

 شهرداری نمین

 19   19          با تصدی

 6   6          بالتصدی

 شهرداری گرمی

 18    18         با تصدی

 41    41         بالتصدی

 شهرداری پارس اباد

 27         27    با تصدی

 201         201    بالتصدی

 شهرداری سرعین

 5            5 با تصدی

 11            11 بالتصدی

 شهرداری هیر

 9            9 با تصدی

 11            11 بالتصدی

 شهرداری هشتچین

 8            8 با تصدی

 15            15 بالتصدی

 شهرداری جعفراباد

 12          12   با تصدی

 8          8   بالتصدی

 شهرداری ايردی موسی

 5           5  تصدیبا 

 11           11  بالتصدی

 شهرداری اردبیل

 366           366  با تصدی

 1098           1098  بالتصدی

 شهرداری کلور

 4        4     با تصدی

 16        16     بالتصدی

 شهرداری مرادلو

 5            5 با تصدی

 15            15 بالتصدی

 شهرداری کیوی

 19  19           با تصدی

 1  1           بالتصدی

 شهرداری کورائیم

 5      5       با تصدی

 15      15       بالتصدی

 شهرداری مغانسر

 4         4    با تصدی

 16         16    بالتصدی

 شهرداری فخراباد

 2     2        با تصدی

 18     18        بالتصدی

 اداره کل گمرک

 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 43 با تصدی

 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 9 بالتصدی
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 بانک مسکن

 163 0 3 4 4 6 3 4 5 8 4 82 40 با تصدی

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 بالتصدی

 شرکت آب و فاضالب روستايی

 157 0 7 12 6 7 9 6 9 9 8 16 68 با تصدی

 86 0 9 4 10 9 7 10 7 7 8 3 12 بالتصدی

 اداره کل آموزش و پرورش

 928 27 23 31 55 87 30 20 76 61 52 188 278 با تصدی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بالتصدی

 دانشگاه علوم پزشکی

 2599  123 58 320 686 72 58  358 158 445 321 با تصدی

 2246  201 79 327 282 78 61  416 212 263 327 بالتصدی

 اداره کل تامین اجتماعی

 291 8  15 12 23  9 21 38 13 108 44 با تصدی

 58 3  3 5 5  4 4 3 1 19 11 بالتصدی

 دانشگاه پیام نور

 184 0 6 8 17 26 7 6 20 8 10 52 24 با تصدی

 129 0 0 0 35 26 0 0 27 0 2 22 17 بالتصدی

 بانک صادارات

 265            265 با تصدی

 9            25 بالتصدی

 22318 164 687 732 1442 2126 573 417 920 2159 1015 6820 5279  جمع
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 جدول سطح پستهای سازمانی:

 نام دستگاه
پستهای مديريتی و 

 سرپرستی
 پستهای کارشناسی

پستهای غیر 

 کارشناسی
 جمع

و فناوری اداره کل ارتباطات 

 اطالعات
3 12 3 18 

 61 5 38 18 استاندارد اداره کل

 131 7 69 55 اداره کل اقتصاد و دارايی

اداره کل بنیاد شهید و امور 

 ايثارگران
43 111 0 154 

 96 13 62 21 اداره کل امور عشاير

 637 72 423 142 استانداری

 101 9 75 17 اداره کل انتقال خون

 69 2 52 15 و امور خیريه اداره کل اوقاف

 454 14 351 89 بهزيستیاداره کل 

 89 5 65 19 اداره کل بیمه سالمت

 149 49 81 19 اداره کل پزشکی قانونی

 157 110 19 28 اداره کل پست

 182 3 146 33 و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون کار 

 174 47 88 39 اداره کل تعزيرات

 276 80 164 32 هالل احمرجمعیت 

 6 2 3 1 حج و زيارتمديريت 

 54 7 40 7 حوزه هنریمديريت 

 266 68 153 45 اداره کل دامپزشکی

 251 50 135 66 و حمل و نقل اداره کل راهداری

 176 141 20 15 اداره کل کتابخانه عمومی

فکری  اداره کل کانون پرورش

 کودکان
31 18 3 52 

 317 40 176 101 اداره کل کمیته امداد

 115 14 69 32 اداره کل هواشناسی
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 نام دستگاه
پستهای مديريتی و 

 سرپرستی
 پستهای کارشناسی

پستهای غیر 

 کارشناسی
 جمع

 160 9 127 24 اداره کل ورزش و جوانان

 52 8 34 10 اداره کل نوسازی مدارس

 95 41 34 20 شرکت نفت

و  اداره کل میراث فرهنگی

 گردشگری
24 79 23 126 

 70 3 36 31 سازمان مديريت و برنامه ريزی

 1023 348 650 25 مديريت درمان

 302 175 86 41 اداره کل محیط زيست

 171 92 69 10 شرکت گاز

 199 143 27 29 اداره کل فنی و حرفه ای

 96 3 79 14 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 99 31 30 38 اداره کل فرودگاه

 163 3 135 25 اداره کل صنعت و معدن

 67 0 50 17 اداره کل شیالت

 46 3 29 14 شهرک صنعتی

 254 11 203 40 اداره کل راه و شهرسازی

 1139 132 665 342 کشاورزیاداره کل جهاد 

 783 119 532 132 اردبیلی دانشگاه محقق

 193 28 124 41 اداره کل ثبت احوال

 276 76 153 47 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 567 238 191 138 شرکت توزيع نیروی برق

 137 14 108 15 اداره کل تعاون روستايی

 68 1 52 15 اداره کل تبلیغات اسالمی

 9 2 2 5 پشتیبانی امور دام

 66 27 21 18 پست بانک
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 نام دستگاه
پستهای مديريتی و 

 سرپرستی
 پستهای کارشناسی

پستهای غیر 

 کارشناسی
 جمع

 12 4 5 3 بانک صنعت و معدن

 197 0 145 52 اداره کل آب منطقه ای

 523 31 408 84 اداره کل امور مالیاتی

 597 115 367 115 شهری شرکت آب وفاضالب

 468 256 160 52 اداره کل زندانها

 16 1 8 7 پارک علم و فناوری

 267 69 160 38 بانک سپه

 20 11 8 1 شهرداری نیر

 25 11 12 2 شهرداری نمین

 59 19 22 18 شهرداری گرمی

 228 98 128 2 شهرداری پارس اباد

 16 4 8 4 شهرداری سرعین

 20 7 12 1 شهرداری هیر

 23 14 8 1 شهرداری هشتچین

 20 7 12 1 شهرداری جعفراباد

 16 4 8 4 شهرداری ايردی موسی

 1464 669 670 125 شهرداری اردبیل

 20 6 13 1 شهرداری کلور

 18 8 9 1 شهرداری مرادلو

 20 7 9 4 شهرداری کیوی

 20 7 12 1 شهرداری کورائیم

 20 7 12 1 شهرداری مغانسر

 20 11 8 1 شهرداری فخراباد

 137 33 76 28 گمرکاداره کل 

 170 49 98 23 بانک مسکن
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 نام دستگاه
پستهای مديريتی و 

 سرپرستی
 پستهای کارشناسی

پستهای غیر 

 کارشناسی
 جمع

 243 84 109 50 روستايیشرکت آب و فاضالب 

 928 14 606 308 اداره کل آموزش و پرورش

 4845 1978 2493 374 دانشگاه علوم پزشکی

 349 91 210 48 اداره کل تامین اجتماعی

 313 82 188 43 دانشگاه پیام نور

 290 167 5 118 بانک صادارات

 21243 6069 11715 3459 جمع
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اداره کل ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 

 12 34 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 42 اداره کل استاندارد

اداره کل اقتصاد و 

 دارايی
0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 67 15 

اداره کل بنیاد شهید و 

 امور ايثارگران
56 39 4 8 8 0 3 9 8 4 4 0 143 

11

8 
25 

 8 56 64 0 0 0 3 9 2 0 1 9 7 0 33 اداره کل امور عشاير

 استانداری
22

7 
62 23 38 30 27 29 42 30 36 27 6 577 

49

5 
82 

 49 43 92 0 0 0 0 6 0 0 8 5 0 0 73 اداره کل انتقال خون

اداره کل اوقاف و امور 

 خیريه
29 10 0 0 3 0 0 3 3 1 0 0 49 39 10 

 99 اداره کل بهزيستی
10

8 
13 20 31 9 10 32 21 15 14 3 375 

15

6 

21

9 

 10 76 86 0 2 2 2 4 2 0 4 4 2 0 64 اداره کل بیمه سالمت

 13 53 66 1 0 0 1 4 1 0 3 3 1 31 21 اداره کل پزشکی قانونی

 170 1 2 1 5 12 1 1 4 8 2 81 52 اداره کل پست
16

0 
10 

اداره کل تعاون کار و 

 رفاه اجتماعی
71 39 7 18 12 0 3 14 10 6 3 0 183 

14

8 
35 

 5 64 69 0 0 2 3 3 1 3 3 2 3 49 0 اداره کل تعزيرات

 186 0 7 9 8 10 10 10 10 7 11 14 90 جمعیت هالل احمر
16

4 
22 

  6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 زيارتمديريت حج و 

  12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 مديريت حوزه هنری

 200 0 11 11 13 21 13 9 9 16 9 25 63 اداره کل دامپزشکی
18

6 
14 

اداره کل راهداری و 

 حمل و نقل

11

3 
29 33 18 19 1 17 27 14 19 12 0 302 

29

7 
5 
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اداره کل کتابخانه 

 عمومی
27 60 10 16 15 3 7 16 4 9 7 2 176 94 82 

اداره کل کانون پرورش 

 فکری کودکان
23 32 5 8 5 0 4 18 11 9 6 3 124 66 58 

 277 4 10 16 24 27 9 4 37 10 13 53 70 اداره کل کمیته امداد
26

7 
10 

 3 71 74 0 3 3 4 4 2 2 5 7 2 12 30 اداره کل هواشناسی

اداره کل ورزش و 

 جوانان
89 31 5 8 10 2 6 18 9 7 4 1 190 

15

5 
35 

اداره کل نوسازی 

 مدارس
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 51 5 

 1 94 95 - - - 2 3 - - 8 6 2 4 70 شرکت نفت

اداره کل میراث فرهنگی 

 و گردشگری
75 32 2 3 3 2 2 11 2 2 4 0 138 

11

0 
28 

سازمان مديريت و 

 برنامه ريزی

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 86 14 

 41 مديريت درمان
51

5 
0 

17

5 
25 0 0 37 17 0 0 0 810 

38

7 

42

3 

 165 7 3 6 7 20 2 4 12 10 4 13 77 اداره کل محیط زيست
13

7 
28 

 84 شرکت گاز
11

8 
11 21 18 4 6 26 16 14 6 5 329 

30

7 
22 

 293 4 5 11 17 29 9 9 29 30 9 73 68 اداره کل فنی و حرفه ای
22

5 
68 

کل فرهنگ و اداره 

 ارشاد
65 9 1 7 7 2 3 9 3 5 3 0 114 89 25 

 0 اداره کل فرودگاه
10

1 
0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 114 

10

8 
6 

 اداره کل صنعت و معدن
14

5 
 8 10 6 5 6 9 8 6 5  208 

19

3 
15 

 5 23 28 0 1 1 2 2 2 0 1 2 0 1 16 اداره کل شیالت

 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45 شهرک صنعتی

اداره کل راه و 

 شهرسازی

18

8 
0 3 8 4 0 2 3 4 1 2 0 215 

19

9 
16 

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

26

1 
92 65 78 49 19 41 86 55 38 28 0 812 

67

4 

13

8 
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 دانشگاه محقق اردبیلی
62

9 
  38    9  26   702 

59

7 

10

5 

 160 3 5 7 12 15 5 3 13 12 8 40 37 اداره کل ثبت احوال
14

0 
20 

کل ثبت اسناد و  اداره

 امالک
54 46 11 20 18 7 7 22 12 12 7 0 216 

19

0 
26 

شرکت توزيع نیروی 

 برق

12

6 
90 18 26 31 8 11 22 27 14 11 4 388 

36

5 
23 

اداره کل تعاون 

 روستايی
22 9 4 4 6 1 4 9 6 1 3  69 63 6 

اداره کل تبلیغات 

 اسالمی
21 3 0 3 3 1 3 4 1 3 2 0 44 42 2 

 2 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 امور دام پشتیبانی

 3 46 49 0 0 0 3 6 1 0 3 5 3 11 17 پست بانک

 2 10 12  0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 بانک صنعت و معدن

 اداره کل آب منطقه ای
17

7 
12 0 16 6 3 3 11 3 6 3 0 240 

21

9 
21 

 53 اداره کل امور مالیاتی
22

2 
15 39 25 9 6 44 24 22 6 3 468 

37

0 
98 

شرکت آب وفاضالب 

 شهری

11

5 
77 11 23 15 5 2 13 12 7 3 2 285 

25

6 
29 

 35 اداره کل زندانها
17

5 
0 13 27 0 0 39 22 0 0 0 311 

28

2 
29 

 1 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 پارک علم و فناوری

 63 بانک سپه
13

3 
0 20 13 6 6 19 8 6 0 0 274 

23

4 
40 

 5 46 51 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 شهرداری نیر

 8 72 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرداری نمین

 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرداری گرمی
10

1 
0 0 0 101 

10

1 
0 

 0 0 0 شهرداری پارس اباد
19

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 193 

18

8 
5 

 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 شهرداری سرعین
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 2 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 شهرداری هیر

 1 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 شهرداری هشتچین

 2 42 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 شهرداری جعفراباد

 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  شهرداری ايردی موسی

 0 شهرداری اردبیل
10

80 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

108

0 

10

37 
43 

 2 19 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 شهرداری کلور

 1 17 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 شهرداری مرادلو

 2 43 45  45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرداری کیوی

  16 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 شهرداری کورائیم

 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 شهرداری مغانسر

  18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 شهرداری فخراباد

 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 46 اداره کل گمرک
10

7 
12 

 170 0 3 4 4 6 3 4 5 8 4 83 46 بانک مسکن
14

6 
24 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايی
68 16 8 9 9 6 9 7 6 12 7 0 157 

14

9 
8 

اداره کل آموزش و 

 پرورش

26

7 

69

81 

85

4 

19

66 

13

22 

28

5 

45

6 

27

37 

13

17 

92

2 

36

1 

47

3 

179

41 

94

50 

84

91 

 دانشگاه علوم پزشکی
53

6 

37

62 

30

5 

72

0 
 11

3 

15

2 

77

9 

45

2 

24

2 

21

2 
 727

3 

31

26 

41

47 

 44 اداره کل تامین اجتماعی
10

8 
13 38 21 9  23 12 15  8 291 

22

6 
65 

 241 0 5 11 23 32 11 7 27 12 14 71 28 دانشگاه پیام نور
17

2 
69 

 33 بانک صادرات
17

1 
5 16 10 5 3 25 6 4 6 6 290 

26

8 
22 

 جمع

5107
 14828

 

1648
 3765
 1955
 

588
 942
 4372

 2357
 1628
 

848
 536
 38574

 23741
 14833
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 :  (بر حسب درصد)جدول سابقه نیروها 

 سال30باالی  سال 30تا 21 سال 20تا 11 سال 10زير  نام دستگاه

 0.00 0.06 0.17 0.78 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 0.00 0.24 0.30 0.46 اداره کل استاندارد

 0.01 0.32 0.50 0.17 اداره کل اقتصاد و دارایی

 0.03 0.51 0.18 0.28 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 0.00 0.42 0.39 0.19 اداره کل امور عشایر

 0.02 0.29 0.37 0.32 استانداری

 0.01 0.02 0.41 0.55 اداره کل انتقال خون

 0.00 0.20 0.22 0.57 امور خیریهاداره کل اوقاف و 

 0.01 0.29 0.37 0.33 اداره کل بهزیستی

 0.01 0.33 0.64 0.02 اداره کل بیمه سالمت

 0.00 0.12 0.39 0.48 اداره کل پزشکی قانونی

 0.01 0.39 0.58 0.02 اداره کل پست

 0.01 0.15 0.43 0.41 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 0.88 0.12 0.00 0.00 تعزیراتاداره کل 

 0.00 0.37 0.20 0.43 جمعیت هالل احمر

 0.00 0.67 0.33 0.00 مدیریت حج و زیارت

 0.00 0.00 0.42 0.58 مدیریت حوزه هنری

 0.00 0.06 0.30 0.46 اداره کل دامپزشکی

 0.02 0.25 0.20 0.53 اداره کل راهداری و حمل و نقل

 0.00 0.09 0.45 0.47 اداره کل کتابخانه عمومی

 0.00 0.06 0.58 0.35 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 0.00 0.81 0.16 0.04 اداره کل کمیته امداد

 0.04 0.28 0.42 0.26 اداره کل هواشناسی

 0.02 0.12 0.46 0.40 اداره کل ورزش و جوانان
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 سال30باالی  سال 30تا 21 سال 20تا 11 سال 10زير  نام دستگاه

 0.02 0.50 0.29 0.20 اداره کل نوسازی مدارس

 0.15 0.62 0.19 0.04 شرکت نفت

 0.01 0.20 0.57 0.22 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 0.01 0.56 0.32 0.11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 0.00 0.23 0.40 0.37 مدیریت درمان

 0.00 0.13 0.28 0.59 اداره کل محیط زیست

 0.11 0.09 0.24 0.56 شرکت گاز

 0.00 0.20 0.76 0.03 اداره کل فنی و حرفه ای

 0.04 0.16 0.49 0.32 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 0.01 0.16 0.52 0.32 اداره کل فرودگاه

 0.00 0.26 0.28 0.45 اداره کل صنعت و معدن

 0.07 0.43 0.18 0.32 اداره کل شیالت

 0.00 0.20 0.65 0.15 شهرک صنعتی

 0.01 0.33 0.30 0.36 اداره کل راه و شهرسازی

 0.03 0.34 0.16 0.48 جهاد کشاورزیاداره کل 

 0.00 0.16 0.40 0.44 دانشگاه محقق اردبیلی

 0.03 0.16 0.54 0.27 اداره کل ثبت احوال

 0.00 0.27 0.48 0.25 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 0.00 0.19 0.67 0.14 شرکت توزیع نیروی برق

 0.03 0.67 0.07 0.23 اداره کل تعاون روستایی

 0.00 0.36 0.48 0.16 کل تبلیغات اسالمیاداره 

 0.00 0.40 0.00 0.60 پشتیبانی امور دام

 0.02 0.10 0.35 0.53 پست بانک

 0.00 0.00 0.75 0.25 بانک صنعت و معدن

 0.03 0.41 0.43 0.14 اداره کل آب منطقه ای
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 سال30باالی  سال 30تا 21 سال 20تا 11 سال 10زير  نام دستگاه

 0.01 0.25 0.25 0.49 اداره کل امور مالیاتی

 0.00 0.32 0.18 0.50 شرکت آب وفاضالب شهری

 0.00 0.08 0.61 0.30 اداره کل زندانها

 0.00 0.19 0.19 0.63 پارک علم و فناوری

 0.01 0.38 0.57 0.04 بانک سپه

 0.00 0.18 0.43 0.39 شهرداری نیر

 0.03 0.15 0.39 0.44 شهرداری نمین

 0.00 0.10 0.27 0.63 شهرداری گرمی

 0.01 0.15 0.77 0.07 شهرداری پارس اباد

 0.00 0.00 0.17 0.83 شهرداری سرعین

 0.00 0.27 0.37 0.37 شهرداری هیر

 0.00 0.25 0.21 0.54 شهرداری هشتچین

 0.00 0.34 0.41 0.25 شهرداری جعفراباد

 0.00 0.00 0.17 0.83 شهرداری ایردی موسی

 0.02 0.26 0.18 0.54 شهرداری اردبیل

 0.00 0.20 0.35 0.45 شهرداری کلور

 0.00 0.00 0.17 0.83 شهرداری مرادلو

 0.00 0.16 0.62 0.22 شهرداری کیوی

 0.00 0.00 0.63 0.38 شهرداری کورائیم

 0.00 0.00 0.80 0.20 شهرداری مغانسر

 0.00 0.00 0.50 0.50 شهرداری فخراباد

 0.03 0.42 0.46 0.08 اداره کل گمرک

 0.01 0.19 0.52 0.28 بانک مسکن

 0.00 0.26 0.45 0.29 شرکت آب و فاضالب روستایی

 0.00 0.43 0.26 0.31 اداره کل آموزش و پرورش
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 سال30باالی  سال 30تا 21 سال 20تا 11 سال 10زير  نام دستگاه

 0.01 0.17 0.27 0.56 دانشگاه علوم پزشکی

 0.01 0.26 0.38 0.35 اداره کل تامین اجتماعی

 0.00 0.12 0.58 0.29 دانشگاه پیام نور

 0.00 0.46 0.23 0.31 بانک صادرات

 0.01 0.32 0.30 0.37 جمع
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 جدول تحصیالت کارکنان )برحسب درصد( :

 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم نام دستگاه

 0.06 0.28 0.56 0.00 0.11 0.00 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 0.00 0.52 0.33 0.04 0.04 0.07 اداره کل استاندارد

 0.01 0.55 0.35 0.04 0.02 0.02 اداره کل اقتصاد و دارايی

 0.01 0.31 0.47 0.06 0.13 0.03 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران

 0.00 0.25 0.45 0.03 0.13 0.14 اداره کل امور عشاير

 0.01 0.37 0.35 0.06 0.13 0.08 استانداری

 0.10 0.24 0.43 0.08 0.10 0.05 اداره کل انتقال خون

 0.00 0.29 0.65 0.04 0.02 0.00 اوقاف و امور خیريهاداره کل 

 0.02 0.35 0.39 0.03 0.14 0.07 اداره کل بهزيستی

 0.02 0.26 0.50 0.07 0.13 0.02 اداره کل بیمه سالمت

 0.30 0.18 0.30 0.06 0.12 0.03 اداره کل پزشکی قانونی

 0.00 0.16 0.48 0.15 0.18 0.02 اداره کل پست

 0.00 0.36 0.50 0.06 0.07 0.02 تعاون کار و رفاه اجتماعیاداره کل 

 0.00 0.38 0.48 0.03 0.10 0.01 اداره کل تعزيرات

 0.01 0.19 0.58 0.09 0.11 0.03 جمعیت هالل احمر

 0.00 0.50 0.17 0.17 0.17 0.00 مديريت حج و زيارت

 0.00 0.58 0.33 0.00 0.08 0.00 مديريت حوزه هنری

 0.32 0.14 0.25 0.20 0.07 0.03 دامپزشکی اداره کل

 0.00 0.15 0.28 0.10 0.31 0.16 اداره کل راهداری و حمل و نقل

 0.01 0.27 0.55 0.04 0.09 0.03 اداره کل کتابخانه عمومی

 0.00 0.25 0.41 0.09 0.19 0.06 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 0.01 0.34 0.44 0.14 0.07 0.00 اداره کل کمیته امداد

 0.00 0.45 0.35 0.00 0.19 0.01 اداره کل هواشناسی

 0.01 0.31 0.31 0.11 0.19 0.08 اداره کل ورزش و جوانان

 0.00 0.27 0.48 0.04 0.13 0.09 اداره کل نوسازی مدارس

 0.04 0.13 0.47 0.24 0.11 0.01 شرکت نفت
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 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم نام دستگاه

 0.01 0.29 0.51 0.07 0.08 0.03 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 0.02 0.43 0.38 0.04 0.09 0.04 سازمان مديريت و برنامه ريزی

 0.18 0.08 0.45 0.08 0.19 0.02 مديريت درمان

 0.02 0.27 0.37 0.14 0.18 0.02 اداره کل محیط زيست

 0.00 0.13 0.45 0.28 0.15 0.00 شرکت گاز

 0.00 0.12 0.46 0.19 0.15 0.08 اداره کل فنی و حرفه ای

 0.01 0.39 0.32 0.07 0.15 0.05 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 0.00 0.28 0.39 0.11 0.10 0.12 اداره کل فرودگاه

 0.01 0.31 0.52 0.06 0.07 0.02 اداره کل صنعت و معدن

 0.11 0.43 0.39 0.04 0.04 0.00 اداره کل شیالت

 0.02 0.11 0.61 0.09 0.15 0.02 شهرک صنعتی

 0.00 0.40 0.31 0.09 0.16 0.04 اداره کل راه و شهرسازی

 0.00 0.37 0.46 0.05 0.05 0.07 اداره کل جهاد کشاورزی

 0.53 0.25 0.13 0.01 0.04 0.05 دانشگاه محقق اردبیلی

 0.00 0.28 0.50 0.10 0.11 0.01 اداره کل ثبت احوال

 0.00 0.30 0.58 0.04 0.07 0.00 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 0.01 0.27 0.53 0.09 0.08 0.04 شرکت توزيع نیروی برق

 0.00 0.19 0.71 0.09 0.01 0.00 اداره کل تعاون روستايی

 0.00 0.45 0.50 0.00 0.05 0.00 اداره کل تبلیغات اسالمی

 0.00 0.35 0.40 0.05 0.05 0.15 پشتیبانی امور دام

 0.00 0.31 0.67 0.00 0.02 0.00 پست بانک

 0.00 0.50 0.42 0.00 0.00 0.08 بانک صنعت و معدن

 0.02 0.44 0.37 0.10 0.06 0.02 اداره کل آب منطقه ای

 0.00 0.57 0.39 0.03 0.00 0.00 اداره کل امور مالیاتی

 0.00 0.23 0.57 0.06 0.12 0.02 شرکت آب وفاضالب شهری

 0.06 0.24 0.44 0.19 0.06 0.01 اداره کل زندانها

 0.13 0.56 0.31 0.00 0.00 0.00 پارک علم و فناوری

 0.00 0.30 0.43 0.05 0.20 0.01 بانک سپه
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 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم نام دستگاه

 0.00 0.08 0.22 0.04 0.18 0.49 شهرداری نیر

 0.00 0.05 0.18 0.15 0.19 0.44 شهرداری نمین

 0.00 0.04 0.17 0.10 0.10 0.59 شهرداری گرمی

 0.00 0.10 0.21 0.10 0.28 0.31 شهرداری پارس اباد

 0.00 0.17 0.33 0.17 0.17 0.17 شهرداری سرعین

 0.00 0.07 0.27 0.13 0.17 0.37 شهرداری هیر

 0.00 0.13 0.29 0.08 0.00 0.50 شهرداری هشتچین

 0.00 0.09 0.30 0.07 0.18 0.36 شهرداری جعفراباد

 0.00 0.17 0.33 0.17 0.17 0.17 شهرداری ايردی موسی

 0.01 0.17 0.32 0.12 0.14 0.25 شهرداری اردبیل

 0.00 0.10 0.15 0.05 0.30 0.40 شهرداری کلور

 0.00 0.17 0.44 0.06 0.17 0.17 شهرداری مرادلو

 0.00 0.05 0.15 0.15 0.17 0.49 شهرداری کیوی

 0.00 0.25 0.44 0.00 0.06 0.25 شهرداری کورائیم

 0.00 0.13 0.47 0.13 0.07 0.20 شهرداری مغانسر

 0.00 0.17 0.11 0.00 0.28 0.44 شهرداری فخراباد

 0.00 0.29 0.57 0.13 0.01 0.00 اداره کل گمرک

 0.00 0.37 0.52 0.06 0.04 0.00 بانک مسکن

 0.01 0.34 0.39 0.12 0.08 0.06 شرکت آب و فاضالب روستايی

 0.00 0.21 0.62 0.08 0.06 0.02 اداره کل آموزش و پرورش

 0.10 0.06 0.49 0.07 0.19 0.08 دانشگاه علوم پزشکی

 0.00 0.40 0.42 0.05 0.12 0.01 اداره کل تامین اجتماعی

 0.13 0.55 0.21 0.04 0.04 0.03 دانشگاه پیام نور

 0.01 0.21 0.43 0.13 0.20 0.01 بانک صادرات

 0.04 0.21 0.52 0.08 0.10 0.05 جمع
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 استخدامی کارکنان :جدول وضعیت 

 پیمانی رسمی نام دستگاه
قراردادی کارمعین 

 ()کارمشخص
 ساير حجمی کارگری

 0.00 0.00 0.11 0.17 0.50 0.22 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 0.00 0.00 0.00 0.17 0.35 0.48 اداره کل استاندارد

 0.00 0.00 0.00 0.07 0.17 0.76 اداره کل اقتصاد و دارایی

 0.00 0.11 0.00 0.12 0.11 0.66 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 0.00 0.00 0.08 0.11 0.13 0.69 اداره کل امور عشایر

 0.00 0.00 0.16 0.07 0.11 0.66 استانداری

 0.05 0.00 0.07 0.34 0.07 0.48 اداره کل انتقال خون

 0.00 0.00 0.00 0.39 0.37 0.24 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 0.17 0.00 0.06 0.09 0.30 0.39 اداره کل بهزیستی

 0.00 0.00 0.07 0.27 0.06 0.60 اداره کل بیمه سالمت

 0.14 0.00 0.05 0.12 0.26 0.44 اداره کل پزشکی قانونی

 0.01 0.00 0.00 0.44 0.04 0.52 اداره کل پست

 0.00 0.00 0.02 0.21 0.33 0.44 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 0.00 0.00 0.16 0.07 0.10 0.67 اداره کل تعزیرات

 0.00 0.03 0.00 0.09 0.32 0.56 جمعیت هالل احمر

 0.00 0.00 0.00 0.17 0.50 0.33 مدیریت حج و زیارت

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.17 مدیریت حوزه هنری

 0.13 0.00 0.06 0.03 0.33 0.46 اداره کل دامپزشکی

 0.01 0.46 0.23 0.04 0.06 0.20 اداره کل راهداری و حمل و نقل

 0.01 0.00 0.00 0.20 0.61 0.19 اداره کل کتابخانه عمومی

 0.20 0.08 0.00 0.40 0.02 0.31 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.91 اداره کل کمیته امداد

 0.00 0.03 0.01 0.04 0.23 0.69 هواشناسیاداره کل 

 0.00 0.03 0.24 0.14 0.25 0.34 اداره کل ورزش و جوانان

 0.02 0.00 0.02 0.11 0.20 0.66 اداره کل نوسازی مدارس



  51           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 پیمانی رسمی نام دستگاه
قراردادی کارمعین 

 ()کارمشخص
 ساير حجمی کارگری

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.99 شرکت نفت

 0.00 0.00 0.00 0.29 0.38 0.33 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 0.11 0.00 0.04 0.05 0.15 0.65 مدیریت و برنامه ریزی سازمان

 0.02 0.05 0.00 0.08 0.13 0.72 مدیریت درمان

 0.00 0.02 0.01 0.02 0.49 0.45 اداره کل محیط زیست

 0.28 0.46 0.00 0.01 0.00 0.26 شرکت گاز

 0.00 0.00 0.00 0.35 0.33 0.32 اداره کل فنی و حرفه ای

 0.00 0.00 0.00 0.32 0.15 0.54 و ارشاداداره کل فرهنگ 

 0.00 0.21 0.04 0.26 0.25 0.23 اداره کل فرودگاه

 0.00 0.00 0.00 0.46 0.22 0.32 اداره کل صنعت و معدن

 0.10 0.00 0.00 0.10 0.23 0.57 اداره کل شیالت

 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.57 شهرک صنعتی

 0.00 0.00 0.09 0.09 0.32 0.50 اداره کل راه و شهرسازی

 0.01 0.02 0.02 0.03 0.50 0.44 اداره کل جهاد کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 0.21 0.17 0.62 دانشگاه محقق اردبیلی

 0.00 0.02 0.00 0.04 0.38 0.55 اداره کل ثبت احوال

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.39 0.61 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 0.18 0.43 0.00 0.00 0.21 0.18 برقشرکت توزیع نیروی 

 0.00 0.00 0.01 0.07 0.11 0.81 اداره کل تعاون روستایی

 0.00 0.24 0.00 0.03 0.17 0.55 اداره کل تبلیغات اسالمی

 0.10 0.23 0.00 0.37 0.07 0.23 پشتیبانی امور دام

 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.20 پست بانک

 0.00 0.00 0.00 0.08 0.17 0.75 بانک صنعت و معدن

 0.25 0.17 0.01 0.19 0.12 0.26 اداره کل آب منطقه ای

 0.00 0.02 0.00 0.07 0.27 0.63 اداره کل امور مالیاتی

 0.00 0.39 0.00 0.07 0.00 0.53 شرکت آب وفاضالب شهری



 فصل سوم   52

 

 

 پیمانی رسمی نام دستگاه
قراردادی کارمعین 

 ()کارمشخص
 ساير حجمی کارگری

 0.21 0.10 0.00 0.01 0.25 0.42 اداره کل زندانها

 0.09 0.41 0.00 0.31 0.03 0.16 پارک علم و فناوری

 0.00 0.00 0.01 0.15 0.00 0.85 بانک سپه

 0.00 0.00 0.69 0.04 0.12 0.16 شهرداری نیر

 0.69 0.00 0.06 0.05 0.05 0.15 شهرداری نمین

 0.00 0.00 0.38 0.45 0.10 0.08 شهرداری گرمی

 0.00 0.27 0.61 0.00 0.09 0.02 شهرداری پارس اباد

 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 سرعینشهرداری 

 0.57 0.00 0.13 0.03 0.07 0.20 شهرداری هیر

 0.54 0.00 0.13 0.13 0.13 0.08 شهرداری هشتچین

 0.25 0.00 0.39 0.09 0.20 0.07 شهرداری جعفراباد

 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 شهرداری ایردی موسی

 0.01 0.15 0.04 0.56 0.19 0.05 شهرداری اردبیل

 0.55 0.00 0.09 0.18 0.18 0.00 شهرداری کلور

 0.00 0.00 0.22 0.50 0.22 0.06 شهرداری مرادلو

 0.00 0.00 0.53 0.36 0.02 0.09 شهرداری کیوی

 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 شهرداری کورائیم

 0.00 0.00 0.33 0.40 0.20 0.07 شهرداری مغانسر

 0.00 0.00 0.67 0.22 0.11 0.00 فخرابادشهرداری 

 0.00 0.00 0.02 0.07 0.25 0.66 اداره کل گمرک

 0.00 0.00 0.17 0.03 0.03 0.76 بانک مسکن

 0.06 0.00 0.00 0.15 0.42 0.37 شرکت آب و فاضالب روستایی

 0.03 0.00 0.00 0.01 0.11 0.85 اداره کل آموزش و پرورش

 0.20 0.00 0.10 0.09 0.11 0.49 دانشگاه علوم پزشکی

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.92 اداره کل تامین اجتماعی

 0.00 0.07 0.00 0.43 0.26 0.23 دانشگاه پیام نور



  53           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 پیمانی رسمی نام دستگاه
قراردادی کارمعین 

 ()کارمشخص
 ساير حجمی کارگری

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 بانک صادرات

 0.07 0.04 0.04 0.08 0.14 0.63 جمع

 

  



 فصل سوم   54

 

 

 جدول آماری مدیران:

 تعداد مديران نام دستگاه
 جنسیت )درصد( سطوح مديريتی بر حسب درصد

 مرد زن ارشد میانی پايه عملیاتی

 1.00 0.00 0.00 0.67 0.33 0.00 3 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 0.91 0.09 0.00 0.18 0.82 0.00 11 اداره کل استاندارد

 0.84 0.16 0.00 0.80 0.20 0.00 44 اداره کل اقتصاد و دارايی

 1.00 0.00 0.03 0.25 0.72 0.00 32 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران

 0.82 0.18 0.00 0.27 0.73 0.00 11 اداره کل امور عشاير

 0.92 0.08 0.04 0.52 0.44 0.00 135 استانداری

 0.55 0.45 0.00 0.18 0.82 0.00 11 اداره کل انتقال خون

 1.00 0.00 0.00 0.25 0.75 0.00 12 اداره کل اوقاف و امور خیريه

 0.77 0.23 0.00 0.12 0.30 0.58 57 اداره کل بهزيستی

 1.00 0.00 0.00 0.17 0.83 0.00 18 اداره کل بیمه سالمت

 1.00 0.00 0.00 0.40 0.60 0.00 5 اداره کل پزشکی قانونی

 1.00 0.00 0.00 0.07 0.93 0.00 14 اداره کل پست

 0.97 0.03 0.00 0.23 0.77 0.00 31 و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون کار

 1.00 0.04 0.00 0.43 0.57 0.04 23 اداره کل تعزيرات

 0.93 0.07 0.04 0.22 0.74 0.00 27 جمعیت هالل احمر

 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 مديريت حج و زيارت

 0.67 0.33 0.00 0.33 0.67 0.00 3 مديريت حوزه هنری

 0.97 0.03 0.00 0.08 0.92 0.00 37 اداره کل دامپزشکی

 1.00 0.00 0.00 0.16 0.84 0.00 32 اداره کل راهداری و حمل و نقل



  55           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 تعداد مديران نام دستگاه
 جنسیت )درصد( سطوح مديريتی بر حسب درصد

 مرد زن ارشد میانی پايه عملیاتی

 0.80 0.20 0.00 0.13 0.87 0.00 15 اداره کل کتابخانه عمومی

 0.38 0.62 0.00 0.12 0.04 0.85 26 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 1.00 0.00 0.02 0.10 0.35 0.52 48 امداداداره کل کمیته 

 0.96 0.04 0.00 0.09 0.91 0.00 23 اداره کل هواشناسی

 0.95 0.05 0.00 0.19 0.81 0.00 21 اداره کل ورزش و جوانان

 1.00 0.00 0.00 0.43 0.57 0.00 7 اداره کل نوسازی مدارس

 1.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.60 20 شرکت نفت

 0.91 0.09 0.00 0.27 0.73 0.00 22 میراث فرهنگی و گردشگریاداره کل 

 0.86 0.14 0.03 0.19 0.62 0.16 37 سازمان مديريت و برنامه ريزی

 0.88 0.12 0.04 0.32 0.56 0.08 25 مديريت درمان

 0.92 0.08 0.00 0.08 0.92 0.00 39 اداره کل محیط زيست

 0.86 0.14 0.14 0.29 0.57 0.00 7 شرکت گاز

 0.89 0.11 0.00 0.09 0.91 0.00 35 اداره کل فنی و حرفه ای

 0.93 0.07 0.00 0.29 0.64 0.07 14 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 1.00 0.00 0.00 0.33 0.67 0.00 9 اداره کل فرودگاه

 0.92 0.08 0.04 0.20 0.76 0.00 25 اداره کل صنعت و معدن

 0.91 0.09 0.00 0.27 0.73 0.00 11 اداره کل شیالت

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 12 شهرک صنعتی

 0.97 0.03 0.00 0.15 0.85 0.00 39 اداره کل راه و شهرسازی

 0.83 0.17 0.02 0.10 0.43 0.45 313 اداره کل جهاد کشاورزی

 0.85 0.15 0.09 0.21 0.28 0.42 162 دانشگاه محقق اردبیلی



 فصل سوم   56

 

 

 تعداد مديران نام دستگاه
 جنسیت )درصد( سطوح مديريتی بر حسب درصد

 مرد زن ارشد میانی پايه عملیاتی

 0.91 0.09 0.00 0.11 0.89 0.00 35 اداره کل ثبت احوال

 0.91 0.09 0.00 0.04 0.96 0.00 47 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 0.96 0.04 0.02 0.04 0.42 0.53 112 شرکت توزيع نیروی برق

 0.93 0.07 0.00 0.20 0.80 0.00 15 اداره کل تعاون روستايی

 1.00 0.00 0.00 0.13 0.87 0.00 15 اداره کل تبلیغات اسالمی

 0.80 0.20 0.00 0.20 0.80 0.00 5 پشتیبانی امور دام

 1.00 0.00 0.00 0.11 0.89 0.00 18 پست بانک

 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 1.00 3 بانک صنعت و معدن

 0.96 0.04 0.11 0.39 0.28 0.22 46 اداره کل آب منطقه ای

 0.98 0.03 0.00 0.06 0.94 0.00 80 اداره کل امور مالیاتی

 0.98 0.02 0.01 0.06 0.40 0.53 83 شرکت آب وفاضالب شهری

 0.97 0.03 0.00 0.11 0.43 0.46 35 اداره کل زندانها

 1.00 0.00 0.33 0.50 0.00 0.17 6 پارک علم و فناوری

 1.00 0.00 0.00 0.06 0.31 0.64 36 بانک سپه

 0.75 0.25 0.00 0.08 0.42 0.50 12 شهرداری نیر

 0.91 0.09 0.00 0.09 0.45 0.45 11 شهرداری نمین

 1.00 0.00 0.00 0.27 0.18 0.55 11 شهرداری گرمی

 1.00 0.00 0.00 0.29 0.24 0.47 17 شهرداری پارس اباد

 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 2 شهرداری سرعین

 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 شهرداری هیر

 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری هشتچین



  57           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 تعداد مديران نام دستگاه
 جنسیت )درصد( سطوح مديريتی بر حسب درصد

 مرد زن ارشد میانی پايه عملیاتی

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری جعفراباد

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری ايردی موسی

 0.97 0.03 0.23 0.43 0.27 0.08 120 شهرداری اردبیل

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری کلور

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6 شهرداری مرادلو

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری کیوی

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری کورائیم

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری مغانسر

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 شهرداری فخراباد

 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 6 اداره کل گمرک

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.09 23 بانک مسکن

 0.98 0.02 0.02 0.07 0.90 0.00 42 شرکت آب و فاضالب روستايی

 0.91 0.09 0.00 0.12 0.88 0.00 154 اداره کل آموزش و پرورش

 0.42 0.58 0.03 0.21 0.52 0.24 374 دانشگاه علوم پزشکی

 0.75 0.25 0.03 0.10 0.63 0.25 40 دانشگاه پیام نور

 0.92 0.08 0.01 0.42 0.49 0.08 281 بانک صادرات

 0.85 0.15 0.03 0.21 0.55 0.21 3062 جمع

 

  



 فصل سوم   58

 

 

 جدول سن مدیران :

 نام دستگاه
 سال 50باالی  سال 50تا  40 سال 40کمتر از 

 )نفر( )نفر( )نفر(

 0 3 0 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 3 6 2 اداره کل استاندارد

 8 33 3 اقتصاد و دارايیاداره کل 

 18 9 5 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران

 3 8 0 اداره کل امور عشاير

 39 84 12 استانداری

 0 6 5 اداره کل انتقال خون

 2 9 1 اداره کل اوقاف و امور خیريه

 12 34 11 اداره کل بهزيستی

 4 13 1 اداره کل بیمه سالمت

 2 3 0 اداره کل پزشکی قانونی

 1 12 1 اداره کل پست

 5 19 7 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 10 13 0 اداره کل تعزيرات

 6 19 2 جمعیت هالل احمر

 0 1 0 مديريت حج و زيارت

 0 0 3 مديريت حوزه هنری

 5 29 3 اداره کل دامپزشکی

 4 23 5 اداره کل راهداری و حمل و نقل

 1 10 4 اداره کل کتابخانه عمومی



  59           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 نام دستگاه
 سال 50باالی  سال 50تا  40 سال 40کمتر از 

 )نفر( )نفر( )نفر(

 0 17 9 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 1 47 0 اداره کل کمیته امداد

 4 17 2 اداره کل هواشناسی

 5 12 4 اداره کل ورزش و جوانان

 3 2 2 اداره کل نوسازی مدارس

 11 7 2 شرکت نفت

 8 12 2 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 14 23 0 سازمان مديريت و برنامه ريزی

 5 15 5 مديريت درمان

 0 28 11 اداره کل محیط زيست

 3 4 0 شرکت گاز

 0 29 6 اداره کل فنی و حرفه ای

 3 5 6 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 1 7 1 اداره کل فرودگاه

 9 14 2 اداره کل صنعت و معدن

 8 3 0 اداره کل شیالت

 2 8 2 شهرک صنعتی

 13 21 5 اداره کل راه و شهرسازی

 74 179 60 اداره کل جهاد کشاورزی

 29 99 34 دانشگاه محقق اردبیلی

 13 16 6 اداره کل ثبت احوال

 10 30 7 اداره کل ثبت اسناد و امالک



 فصل سوم   60

 

 

 نام دستگاه
 سال 50باالی  سال 50تا  40 سال 40کمتر از 

 )نفر( )نفر( )نفر(

 17 64 31 شرکت توزيع نیروی برق

 11 3 1 اداره کل تعاون روستايی

 2 13 0 اداره کل تبلیغات اسالمی

 1 4 0 پشتیبانی امور دام

 0 1 17 پست بانک

 0 2 1 بانک صنعت و معدن

 12 27 7 اداره کل آب منطقه ای

 33 45 2 اداره کل امور مالیاتی

 18 56 9 شرکت آب وفاضالب شهری

 3 30 2 اداره کل زندانها

 0 4 2 پارک علم و فناوری

 7 24 5 بانک سپه

 0 6 6 شهرداری نیر

 0 8 3 شهرداری نمین

 2 4 5 شهرداری گرمی

 0 17 0 پارس اباد شهرداری

 0 0 2 شهرداری سرعین

 0 1 0 شهرداری هیر

 0 1 0 شهرداری هشتچین

 0 1 0 شهرداری جعفراباد

 0 0 1 شهرداری ايردی موسی

 23 64 33 شهرداری اردبیل



  61           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 نام دستگاه
 سال 50باالی  سال 50تا  40 سال 40کمتر از 

 )نفر( )نفر( )نفر(

 0 1 0 شهرداری کلور

 0 3 3 شهرداری مرادلو

   1 شهرداری کیوی

   1 شهرداری کورائیم

  1  شهرداری مغانسر

  1  شهرداری فخراباد

 2 4 0 اداره کل گمرک

 3 10 10 بانک مسکن

 13 24 5 شرکت آب و فاضالب روستايی

 26 105 23 اداره کل آموزش و پرورش

 75 231 68 دانشگاه علوم پزشکی

 0 0 0 اداره کل تامین اجتماعی

 3 30 7 دانشگاه پیام نور

 8 190 83 بانک صادرات

 599 1904 559 جمع

 

  



 فصل سوم   62

 

 

  جدول جذب و خروجی نیرو :

 نام دستگاه
 )نفر( تعداد ورودی )نفر( تعداد خروجی

 98سال  97سال  98سال  97سال 

 0 0 0 0 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 1 1 1 1 اداره کل استاندارد

 1 0 2 1 اداره کل اقتصاد و دارایی

 0 0 3 12 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 6 0 2 4 امور عشایراداره کل 

 0 0 22 10 استانداری

 3 0 3 2 اداره کل انتقال خون

 2 1 0 1 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 0 0 15 7 اداره کل بهزیستی

 0 0 0 0 اداره کل بیمه سالمت

 1 2 2 1 اداره کل پزشکی قانونی

 0 1 2 6 اداره کل پست

 0 1 1 2 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 6 12 0 0 اداره کل تعزیرات

 6  2 6 جمعیت هالل احمر

 0 0 0 0 مدیریت حج و زیارت

 0 0 0 0 مدیریت حوزه هنری

 4 1 6 8 اداره کل دامپزشکی

 1 0 14 24 اداره کل راهداری و حمل و نقل

 3 2 1 3 اداره کل کتابخانه عمومی



  63           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 0 0 2 3 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان

 0 0 8 7 کل کمیته امداداداره 

 2 0 4 0 اداره کل هواشناسی

 0 0 2 4 اداره کل ورزش و جوانان

 2 1 1 3 اداره کل نوسازی مدارس

 0 0 7 6 شرکت نفت

 0 1 1 3 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 1 0 2 1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 61 6 23 18 مدیریت درمان

 3 1 2 0 اداره کل محیط زیست

 3 0 1 1 شرکت گاز

 2 19 4 2 اداره کل فنی و حرفه ای

 1 0 0 1 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 2 0 1 2 اداره کل فرودگاه

 1  2 1 اداره کل صنعت و معدن

 5 3 0 1 اداره کل شیالت

 0 0 0 0 شهرک صنعتی

 7 1 8 12 اداره کل راه و شهرسازی

 5 7 8 22 اداره کل جهاد کشاورزی

 25 28 3 14 دانشگاه محقق اردبیلی

 0 0 1 5 اداره کل ثبت احوال

 0 3 8 3 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 1 34 2 9 شرکت توزیع نیروی برق

   2 5 اداره کل تعاون روستایی
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 0 2 3 3 اداره کل تبلیغات اسالمی

 0 0 0 0 پشتیبانی امور دام

 0 0 1 2 پست بانک

 0 3 1 0 بانک صنعت و معدن

 1 1 2 15 اداره کل آب منطقه ای

 0 3 9 12 اداره کل امور مالیاتی

 0 9 4 7 شرکت آب وفاضالب شهری

 1 2 5 5 اداره کل زندانها

 0 0 0 0 پارک علم و فناوری

 1 3 5 9 بانک سپه

 0 1 3 0 شهرداری نیر

 0 0 3 0 شهرداری نمین

  4  4 شهرداری گرمی

 1 0 4 10 شهرداری پارس اباد

 2 4 1 0 شهرداری سرعین

 0 0 2 1 شهرداری هیر

 0 2 2 0 شهرداری هشتچین

 1 1 0 0 شهرداری جعفراباد

 2 4 1 0 شهرداری ایردی موسی

 0 0 50 66 شهرداری اردبیل

 1 2 0 1 شهرداری کلور

 1 0 1 0 شهرداری مرادلو

 0 0 2 5 شهرداری کیوی



  65           (1398)انتهای سال اردبيل  استان یاجراي یبررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی دستگاهها

 

 

 1 0 0 1 شهرداری کورائیم

 0 0 4 0 مغانسرشهرداری 

 1 0 0 0 شهرداری فخراباد

 0 0 1 1 اداره کل گمرک

 0 4 3 4 بانک مسکن

 4 0 4 3 شرکت آب و فاضالب روستایی

 480 450 950 928 اداره کل آموزش و پرورش

 593 742 551 704 دانشگاه علوم پزشکی

 0 0 0 7 اداره کل تامین اجتماعی

 2 0 3 1 دانشگاه پیام نور

   17 12 صادراتبانک 

 1241 1350 1800 2012 جمع
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