
                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 فزآیىد وام .1
 ارتقای کارمندان در طثقات شغلی

 )مصوب کمیته اصلی مهندسی مشاغل(

 تصویة صورتجلسه فزآیىد خزيجي .2

 گروه طثقه تندی مشاغل فزآیىد مجزی .3

 ي تعداد خدمت گيزودگان عىايیه .4

 )رجًع ارباب( آوُا
 کلیه کارمندان پیمانی و رسمی واحدهای تاتعه

 روز 01 اوجام فزآیىد سمان مدت متًسط .5

 َمكار ياحدَای ساسماوي سایز وام .6

 اجزای خدمت
 ستاد / واحدهای تاتعهکارگسینی 

 اوداسٌ گيزی ي پایش شاخصُای .7

 فزآیىد

ته نسثت شغلی  ارتقای طثقهتعداد صورتجلسات ارسالی جهت 

 کل پرسنل

 شاخصديرٌ َای اوداسٌ گيزی  .8

 )سٍ ماٍَ/ شش ماٍَ/ ساالوٍ( 
 ساالنه

 یا قابل حذف یفعاليتُا /فعاليت .9

 اصالح فزآیىد قابل
 الکترونیکی کردن فرآیند

 قابل الكتزيويكي فعاليتُای/فعاليت .10

 فزآیىد شدن
 تواند در قالة نرم افسار ارائه گردد کل فرآیند می



                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اجزای کىًوي يضعيت

 

 

ارسال هستنذات به کارگشینی واحذ 
 هحل خذهت هستخذم 

هستخذم ٍاجذ شزایظ ارتقب در  آیب 

 عبقبت شغلی هی ببشذ؟ 

 صذور حکن توسط کارگشینی واحذ هحل خذهت

 خیز

 خیز

 بلی

 بلی

Av, 

فزد هشوول ارتقای  1"وصول فزم خالصه اطالعات پزسنلی
طبقه شغلی و صورتجلسه کویته ههنذسی هشاغل به 

، اس واحذ ساسهانی هحل خذهت 2"انضوام سایز هستنذات
ههنذسی هشاغل  اصلیهستخذم جهت طزح در کویته 

 نشگاه دا

 شزوع

 یک روس

آیا هستنذات واصله 
جهت طزح در کویته 

 کاهل است؟

 

 صلیطزح و بزرسی هوضوع در کویته ا
 جهت تاییذ شگاهههنذسی هشاغل دان

 

تصویب ارتقای طبقه شغلی هستخذم و ارسال صورتجلسه 
 تاییذشذه به کارگشینی واحذ هحل خذهت فزد هشوول

 

 پایاى

 روسیک 

 یک روس

 روسیک 

 هفته یک

 
 و تصحیح هستنذاتکویل ت

هستخذم واجذ شزایط ارتقا در  آیا 
 طبقات شغلی هی باشذ؟ 



                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

  تَضیحبت:*

هستخذم،  شغلی فؼلی،شوبرُ رتبِ ٍ شغلی، عبقِ رشتِ ٍ سبسهبًی، رستِ پست ػٌَاى اسقبیل شغلی ارتقبی عبقِ هشوَل فزد اعالػبت بزگیزًذُ در كِ است فزهی -1

ٍ  هزبَط، هشببِ فزم، تجزبِ دٍلتی تٌظین بریخت تب ٍی هَردتصذی هشبغل آى، اخذ ٍ تبریخ تحصیلی رشتِ ٍ هذرک پزًٍذُ،آخزیي سبسهبًی، شوبرُ پست شوبرُ

 ٍثبت تشَیقی ّبی ٍظیفِ، ٍضؼیت ایثبرگزی،گزٍُ ًظبم اشتغبل، خذهت ػذم اخذآى ّب، تجزبِ بخش غیزدٍلتی، ایبم ٍ تبریخ تحصیلی قبلی غیزهزبَط، هذرک ٍ هقبعغ

 ٍ ببسبیي( كبرگشیٌی هسئَل/ كبرگشیي)كٌٌذُ فزم تٌظین اهضبی بِ ببیستی هی  كِ بیارسشیب بسیج، اهتیبس آخزیي تشَیقی ٍ گزٍُ ّبی ارفبقی گزٍّْبی ٍ تبریخ ًَع

 .ببشذ رسیذُ هستخذم خذهتی هحل( اداری اهَر رئیس)كٌٌذُ

یب قزار ، رٍگزفت آخزیي حکن حقَقی هستخذم، رٍگزفت فزم خالصِ اعالػبت پزسٌلی قبلی كِ در آى ارتقبی عبقِ شغلی هستخذم هَرد تص205َرٍگزفت فزم  -2

 (.ببشذ شغلی عبقِ اٍلیي شزایظ ٍاجذ هستخذم كِ صَرتی در)خذهت  بذٍ تَجیْی آهَسشی دٍرُ گزفتِ است، رٍگزفت



                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اصالحي اجزای پيشىُادی يضعيت

بصورت الکتزونیکی و ارجاع به واحذ بذوى استفاده اس کاغذ صورت پذیزد.در داخل نزم افشار توام فزآینذ 

 


