
                                          

 

                       

 

 
 

 

 شناسنامه فرآیند

 5931سال 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 )کمیته فرعی مهندسی مشاغل(  فزآیىد وام .1

 تصویب صورتجلسه فزآیىد خزيجي .2

 گروه طبقه بندی مشاغل فزآیىد مجزی .3

 ي تعداد خدمت گيزودگان عىايیه .4

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

 یک هفته اوجام فزآیىد سمان مدت متًسط .5

 َمكار ياحدَای ساسماوي سایز وام .6

 اجزای خدمت
 واحدهای تابعه

 اوداسٌ گيزی ي پایش شاخصُای .7

 فزآیىد

به نسبت  مطرح شده در کمیته فرعی واحد تعداد صورتجلسات

 کل پرسنل

 شاخصديرٌ َای اوداسٌ گيزی  .8

 )سٍ ماٍَ/ شش ماٍَ/ ساالوٍ( 
 ساالنه

 یا قابل حذف فعاليتُای /فعاليت .9

 اصالح فزآیىد قابل
 رآیندالکترونیکی کردن ف

 قابل الكتزيويكي فعاليتُای/فعاليت .10

 فزآیىد شدن
 تواند در قالب نرم افزار ارائه گردد کل فرآیند می
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 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اجزای کىًوي يضعيت

 

 

 مستىذات  تکمیل ي تصحیح

آیا مستخذم ياجذ شزایط ارتقا در  
 طبقات شغلی می باشذ؟ 

 صذٍر حکن تَسظ کبرگشیٌی ٍاحذ هحل خذهت

 خیز

 ثلی

 ثلی

Av, 

فزد هشوَل ارتقبی  1فزم خالصِ اعالػبت پزسٌلی تٌظین

ٍ ، اًتصبة )ثِ جش هذیزاى(، تجذیل ٍضغ عجقِ شغلی 

صَرتجلسِ کویتِ فزػی هٌْذسی هشبغل ثِ اًضوبم سبیز 

 هستخذمخذهت  ٍاحذ سبسهبًی هحل تَسظ 2هستٌذات

ٍ  جْت دػَت اس ًوبیٌذُ گزٍُ عجقِ ثٌذی هشبغل داًشگبُ

 عزح هَضَع

 شزٍع

 یک رٍس

مزبًط مستىذات آیب 

 کامل است؟

 

دعًت اس ومایىذٌ گزيٌ مهىذسی مشاغل داوشگاٌ جهت 
 فزعیي بزرسی مًضًع در کمیتٍ طزح 

 مهىذسی مشاغل 
 

ثب اهضبی اػضبی تصَیت ارتقبی عجقِ شغلی هستخذم 

کویتِ فزػی هٌْذسی هشبغل

 

 پبیبى

 رٍس یک

 یک رٍس

 رٍسیک 

 یک رٍس

خالصٍ اطالعات آیا 
مًرد تاییذ مطزح شذٌ 

 کمیتٍ فزعی می باشذ؟

 پایان
بٍ مستخذم  علت مًرد تاییذ قزار وگزفته)

 (تًضیح دادٌ می شًد.

 خیز
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  تَضیحبت:*

شغلی  رتجِ ٍ شغلی، عجقِ رشتِ ٍ سبسهبًی، رستِ پست ػٌَاى اسقجیل،اًتصبة ، تجذیل ٍضغ   شغلی ارتقبی عجقِ هشوَل فزد عالػبتا ثزگیزًذُ در کِ است فزهی -1

 یفزم، تجزثِ دٍلت تٌظین تبریخ تب ٍی هَردتصذی هشبغل آى، اخذ ٍ تبریخ تحصیلی رشتِ ٍ هذرک پزًٍذُ،آخزیي سبسهبًی، شوبرُ پست هستخذم، شوبرُ فؼلی،شوبرُ

 ّبی ٍظیفِ، ٍضؼیت ایثبرگزی،گزٍُ ًظبم اشتغبل، خذهت ػذم اخذآى ّب، تجزثِ ثخش غیزدٍلتی، ایبم ٍ تبریخ تحصیلی قجلی ٍ غیزهزثَط، هذرک ٍ هقبعغ هزثَط، هشبثِ

ٍ ( کبرگشیٌی هسئَل/ کبرگشیي)کٌٌذُ فزم تٌظین اهضبی ثِ ثبیستی هی  کِ ارسشیبثی ثسیج، اهتیبس آخزیي تشَیقی ٍ گزٍُ ّبی ارفبقی گزٍّْبی ٍ تبریخ ًَع ٍثجت تشَیقی

 .ثبشذ رسیذُ هستخذم خذهتی هحل( اداری اهَر رئیس)کٌٌذُ ثبسثیي

، رٍگزفت آخزیي حکن حقَقی هستخذم، رٍگزفت فزم خالصِ اعالػبت پزسٌلی قجلی کِ در آى ارتقبی عجقِ شغلی هستخذم هَرد تصَیت قزار 205رٍگزفت فزم  -2

 (.ثبشذ شغلی عجقِ اٍلیي شزایظ ٍاجذ هستخذم کِ صَرتی در)خذهت  ثذٍ تَجیْی آهَسشی دٍرُ گزفتِ است، رٍگزفت
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 ) جشئيات با کار اوجام ريش /کار جزیان ومًدار (:فزآیىد اصالحي اجزای پيشىُادی يضعيت

ياحذ بذين استفادٌ اس کاغذ صًرت پذیزد.در داخل وزم افشار بصًرت الکتزيویکی ي ارجاع بٍ تمام فزآیىذ 

 


