
                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 نشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندا

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 فزآیىد وام .1
اعمال مذرک تحصیلی ي احتساب آثار استخذامی مذارک تحصیلی 

 کارمىذان در حیه خذمت اخذ شذٌ تًسط

 تصًیة صًرتجلسٍ فزآیىد خزيجي .2

 گزيٌ طثقٍ تىذی مشاغل فزآیىد مجزی .3

 ي تعداد خدمت گيزودگان عىايیه .4

 )رجًع ارباب( آوُا
 کلیٍ کارمىذان پیماوی ي رسمی ياحذَای تاتعٍ

 یک ماٌ اوجام فزآیىد سمان مدت متًسط .5

 َمكار ياحدَای ساسماوي سایز وام .6

 اجزای خدمت
 ستاد / ياحذَای تاتعٍکارگزیىی 

 اوداسٌ گيزی ي پایش شاخصُای .7

 فزآیىد

اعمال مذرک تحصیلی اخذ تعذاد صًرتجلسات ارسالی جُت 

 تٍ وسثت کل پزسىلشذٌ در حیه خذمت 

 شاخصديرٌ َای اوداسٌ گيزی  .8

 ماٍَ/ شش ماٍَ/ ساالوٍ( )سٍ 
 ساالوٍ

 یا قابل حذف فعاليتُای /فعاليت .9

 اصالح فزآیىد قابل
 الکتزيویکی کزدن فزآیىذ

 قابل الكتزيويكي فعاليتُای/فعاليت .10

 فزآیىد شدن
 تًاوذ در قالة وزم افزار ارائٍ گزدد کل فزآیىذ می
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 ) جشئيات با ارک اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اجزای کىًوي يضعيت

 

 

 

Av, 

اعوال هذسک تحصیلی اخز شذُ دس "هشتَط تِ  *ٍصَل هستٌذات
جهت طشح دس  هتقاضی اص ٍاحذ ساصهاًی هحل خذهت "حیي خذهت

 ههٌذسی هشاغلاصلی کویتِ 

 ششٍع

 یک روز

 بلی

اعوال هذسک تحصیلی هَخَرُ آیا 
تَسط هستخذم، هَسد تاییذ ٍ تصَیة 

 کویتِ اصلی ههٌذسی هشاغل
 ؟هی تاشذ داًشگاُ

 آیا هستنذات واصله

 در کویتهجهت طرح 

 کاهل است؟
 

تا دس کویتِ اصلی ههٌذسی هشاغل داًشگاُ  هَضَعٍ تشسسی طشح 
م ٍ استعالم هذسک هستخذهَسد تصذی  احشاص شغلتَجِ تِ ششایط 

 تحصیلی هَخَرُ اص هَسسِ/داًشگاُ هحل تحصیل
 

ههٌذسی هشاغل تِ  اصلیاسسال صَستجلسِ تاییذشذُ کویتِ 
ٍ احتساب آثاس جهت صذٍس حکن  هتقاضیکاسگضیٌی ٍاحذ هحل خذهت 

 استخذاهی هذسک تحصیلی هَخَرُ
 

 صذٍس حکن تَسط کاسگضیٌی ٍاحذ هحل خذهت

 پایاى

 هاه یک

یٌی ٍاحذ اسسال هستٌذات تِ کاسگض
 هحل خذهت هتقاضی 

 خیر

 بلی

 خیر

 یک روز

 سٍصیک 

 یک سٍص

 
 هستٌذات حیتصحٍ تکویل 
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 توضیحات:*

تاییذیه تحصیلی، ناهه درخواست ، روگرفت آخرین حکن حقوقی، 205، روگرفت فرم ههنذسی هشاغل اصلیفرم خالصه اطالعات پرسنلی و صورتجلسه کویته  -1

 ی، ناهه چگونگی اداهه تحصیل ناهبردههستخذم هبنی بر اعوال هذرک تحصیلی هوخوره در شغل هورد تصذ
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 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اصالحي اجزای پيشىُادی يضعيت

دس داخل ًشم افضاس تصَست الکتشًٍیکی ٍ اسجاع تِ ٍاحذ تذٍى استفادُ اص کاغز صَست پزیشد.توام فشآیٌذ 

 


