
                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 عالیارتقاء رتبٍ  فزآیىد وام .1

 تصًیب صًرتجلسٍ فزآیىد خزيجي .2

 گريٌ طبقٍ بىدی مشاغل فزآیىد مجزی .3

 ي تعداد خدمت گيزودگان عىايیه .4

 )رجًع ارباب(آوُا 
 کلیٍ کارمىدان پیماوی ي رسمی ياحدَای تابعٍ

 سٍ َفتٍ اوجام فزآیىد سمان مدت متًسط .5

 َمكار ياحدَای ساسماوي سایز وام .6

 ای خدمتاجز
 ستاد / ياحدَای تابعٍگريٌ آمًزش ضمه خدمت، کارگسیىی 

 اوداسٌ گيزی ي پایش شاخصُای .7

 فزآیىد

تعداد صًرتجلسات ارسالی جُت تبدیل يضعیت بٍ وسبت کل 

 پرسىل

 ديرٌ َای اوداسٌ گيزی شاخص .8

 )سٍ ماٍَ/ شش ماٍَ/ ساالوٍ( 
 ساالوٍ

 یا قابل حذف فعاليتُای /فعاليت .9

 آیىداصالح فز قابل
 الکتريویکی کردن فرآیىد

 قابل الكتزيويكي فعاليتُای/فعاليت .10

 فزآیىد شدن
 کل فرآیىد میتًاود در قالب ورم افسار ارائٍ گردد



                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
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تٌذات آیا کلیِ هذارک ٍ هس
ٍصَل شذُ جْت طزح در 

 کویتِ کاهل هی باشذ؟

اس جْت طزح در کویتِ هٌْذسی هشاغل " عالی " ٍصَل هذارک
 ٍاحذ ساسهاًی هحل خذهت هتقاضیکارگشیٌی 

ارسال بِ کارگشیٌی ٍاحذ ساسهاًی هحل خذهت 
 هتقاضی جْت تکویل هذارک ٍ هستٌذات

طزح در کویتِ هٌْذسی هشاغل 
 جْت تاییذ

د تأییذ کویتِ آیا هَر
هٌْذسی هشاغل هی 

 باشذ؟

 

 تکویل ٍ تصحیح هستٌذات

ارسال هستٌذات تأییذشذُ رتبِ عالی 
 بِ ٍسارتخاًِ

A 

 یک رٍس

 یک رٍس

 یک رٍس

 ّفتِیک 

 دٍ ّفتِ
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فزم خالصِ اطالعات پزسٌلی صفحه، 93حداقل در  مستندسازی تجربیات کارمند غیر از مقاله و گسارش و تالیف "

(، ًاهِ تأییذیِ ی هذارک ٍ هستٌذات بِ اهضای صفحِ ای هی باشذ 33ایي فزم خالصِ ای اس فایل ) 3(، فزم شوارُ 1)شوارُ 
هوَْر بِ هْز ٍاحذ آهَسش هذیزیت تَسعِ ٍسزهایِ اًساًی، رٍگزفت آخزیي حکن باالتزیي هقام دستگاُ،  شٌاسٌاهِ آهَسشی 

تخذم هَرد ، رٍگزفت فزم خالصِ اطالعات پزسٌلی قبلی کِ در آى ارتقای طبقِ شغلی هس235حقَقی هستخذم، رٍگزفت فزم 
 "تصَیب قزار گزفتِ است 

 

 

 

 

 

 

A 

ارسال صَرتجلسات تأییذشذُ کویتِ اجزایی 
هٌْذسی هشاغل بِ ٍاحذ هحل خذهت هتقاضی 

 با صَرتجلساتجْت صذٍر حکن  هطابق 

 

صذٍر احکام تَسط کارگشیٌی ٍاحذ 
 هحل خذهت هتقاضی

 

آیا هَرد تأییذ ٍسارتخاًِ 
 هی باشذ؟ 
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 در داخل ًزم افشار بصَرت الکتزًٍیکی ٍ ارجاع بِ ٍاحذ بذٍى استفادُ اس کاغذ صَرت پذیزد.توام فزآیٌذ 


