روش اجرايي فرآيند

اشتغال

کد مدرک PR/22 :
شماره بازنگري 00 :
صفحه  1 :از 2

-1هدف فرايند :
غني سازي اوقات فراغت ،پرورش استعدادها  ،پيشگيري از تکرار جرم  ،استقالل مادي و كمك به معيشت خانواده ايجاد عزت نفس و بازگشت

سعادتمندانه زندانيان به جامعه .

-2دامنه کاربرد فرايند :
كليه زندانيان .

 -3تعاريف و اصطالحات :
اشتغال مولد  :به كليه فعاليتهائي اطالق مي گردد كه زنداني با پرداختن به آنها با توجه به سطح مهارتها و توانائيهاي خوود درآمودي را كسو
نمايد .
اشتغال غيرمولد  :به كليه فعاليتها و خدماتي اطالق مي گردد كه به منظور انجام امور ضروري و پر كردن اوقات فراغت زندانيان انجام موي
گيرد .

 -4الزامات قانوني :
آئين نامه سازمان زندانها – آئين نامه هيات وزيران  -دستورالعمل حقوق و دستمزد زندانيان –بخشنامه ها و دستورالعملهاي قوه قضاييه و
سازمان دستورالعمل تکميل شناسنامه هاي فعاليتهاي اشتغال –

 -5سوابق:
کارت شناسائي حضور در مراکز اشتغال – مشخصات افراد پذيرفته شده در کارگاه – ليست يا فرم حقوق و دستمزد ساالنه .

 -6پيوست ها :
---------------

تاريخ و امضا ء تهيه کننده
مدير كل دفتر برنامه ريزي اشتغال
و حرفه آموزي

تاريخ و امضاء تاييد کننده

تاريخ و امضاء تصويب کننده

مدير كل دفتر نوسازي و تحول اداري

معاون توسعه مديريت و منابع

کد مدرک PR/22 :
شماره بازنگري 00 :
صفحه  1 :از 2

روش اجرايي فرآيند

اشتغال
 -7روش اجرا
رديف
1
2

شرح

مسئول/واحد سازماني

مراجعه به بندها جهت جمع آوري ليست متقاضيان اشتغال
ومعرفي به رئيس اندرزگاه
تفکيك زندانيان متقاضي اشتغال مولد وغير مولد ومعرفي
افراد متقاضي اشتغال مولد به شوراي طبقه بندي

زندان

بررسي پرونده زندانيان جهت احراز صالحيت در
3

مربيان بندها
رئيس اندرزگاه /رئيس

فعاليتهاي حرفه آموزي حين كار و اشتغال مولد زندانيان و

نمودار گردش کار
شروع

1

شوراي طبقه بندي زندان

2

صدور مجوزهاي الزم از طريق اجراي احکام
4
5

ابالغ تاييد يا عدم تاييد صالحيت به زنداني متقاضي
معرفي افراد واجد صالحيت اشتغال مولد به رئيس زندان
يا رييس مجتمع اشتغال وحرفه آموزي
معرفي افراد پذيرفته شده به واحد اشتغال وحرفه
آموزي زندان

اجراي احکام
اجراي احکام
رئيس زندان

3
عدم صالحیت

صالحیت

4

توانائي سنجي زندانيان و تکميل فرمهاي استاندارد اشتغال
7

زندانيان معرفي شده و اظهار نظر نهايي درخصوص

واحد اشتغال و حرفه

مهارت افراد ( ماهر  -نيمه ماهر – ساده) وبرنامه

آموزي

ريزيهاي الزم جهت تکميل ظرفيتهاي اشتغال
معرفي زندانيان واجد مهارتهاي ذكرشده به كارگاهها
8

وواحدهاي كشاورزي و صنعتي داخل و خارج از زندان
وبنگاه تعاون جهت تکميل ظرفيتهاي خالي اشتغال

9
10
11

12

بکارگيري افراد درواحدهاي كارگاهي وارائه گزارش هاي
الزم به رئيس زندان
اعالم وضعيت رفتاري زندانيان در كارگاه ها به رئيس
زندان و موسسات مربوطه
پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس دستورالعمل تعيين
شده
ارائه گزارشهاي آماري ادواري به رئيس زندان و مسئول
اشتغال و حرفه آموزي زندان يا موسسه هاي مربوطه

13

5
6

واحد اشتغال و حرفه
آموزي

7

مسئول كارگاهها ي تابعه

8
مسئول كارگاه ها
مدير كارگاه ها
واحد اشتغال و حرفه

9
10

آموزي  /مسئول كارگاه
ها
رئيس زندان يا رييس

ارائه گزارش به مسئولين اداره كل استان

غيرمولد

اشتغال مولد

6

اشتغال

11

موسسه اشتغال وحرفه
آموزي

12
13
پايان
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