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 و خدمات بهداشتی و درمانی تهران پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 مقدمه

تی را الساختار تشکیو حتی  انسانیهای اجرایی، سازماندهی نیروی اند که فعالیتیندها از مهمترین ارکان هر سازمانآفربه طور کلی، 

اند و در نگرش سیستمی با یکدیگر در ندها به دنبال تحقق اهداف اساسی سازمانآبدهند. به عبارت دیگر، فرتحت تأثیر قرار می

سازمان  گام برای بهبود یندها اولینآیندها مراجعه کرد. بنابراین، مستندسازی فرآاند. بدون تردید، قبل از هرگونه تغییر، باید به فرتعامل

 کرده، اکتفا فرآیندها خروجی تحلیل و بررسی به تنها مدیران و است ناشناخته اریفرآیندهای ک هاسازمان از بسیاری در ود.خواهد ب

وری، رضایتمندی و ثیر چشمگیری در افزایش کارآیی، بهرهأتوان تل مراحل فرآیند و بهبود مستمر آن میتحلی و بررسی با آنکه حال

  .کرد مشاهده سازمانی را رسیدن به اهداف

ن، ان، کارمندانفعان )مراجعنیز در راستای افزایش رضایت ذی علوم پزشکی تهران مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه

ا یک بده است تا دها نمومستندسازی فرآین کیفیت اجرای فرآیندها اقدام به(، افزایش شفافیت، سرعت، دقت، صحت، ها و...سایر سازمان

هداف و ها، کمک به درک اله مراتب آن، تعیین سلسهای مختلفها در بخش، نشان دادن توالی انجام آنیندهاآفرتصویر کلی از 

 سازی راهای بهبودو کمک در یافتن گزینه کان نمایش جزئیات در سطوح مختلف، امهاها و نحوه عملیاتی کردن آناستراتژی سازمان

 .تأمین کند

 

 فرآیند

ها ها را به خروجیمنبع ورودی های مرتبط با هم که که در هر مرحله با مصرف یک یا چندای از یک سری فعالیتفرآیند مجموعه

دف مشخص ها یک یجه نهایی گردد تا در نهایت به نتیی سایر فرآیندها ارائه میهاها به عنوان ورودینماید این خروجیتبدیل می

 د.دست یاب

 

 انواع فرآیند

 ارد. به قرار د مشتری نهاییفرآیندی است که فلسفه وجودی واحد مربوطه را تشکیل داده و در ارتباط مستقیم با : اصلی

 ود.شهای اصلی فرآیندهای اصلی فرآیند فرعی گفته میگام

 ظارات ازها و انتأمین نیفرآیندی است که بطور غیر مستقیم و با تأمین منابع مورد نیاز فرآیندهای اصلی در جهت ت: پشتیبانی

 .های نهایی عمل می کندمشتری

 ات ا و انتظارین نیازهغیرمستقیم و با تأمین منابع مورد نیاز فرآیندهای اصلی در جهت تأمفرآیندی است که بطور : مدیریتی

 .کندهای نهایی عمل میمشتری

 

 معرفی مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 نمندسازی توای، اانداز: مدیریتی پیشرو و الگو در دستیابی به نظام اداری صحیح و نواندیش همراه با توسعه حرفهچشم

-نش و تجاریرضه داکارکنان، هوشندسازی و استانداردسازی نیروی انسانی و برخورداری از کارکنان با ظرفیت باال برای ع

 سازی

 مدیریت مدیریتی های نوینگیری از سیستمسازی گردش عملیات با بهرهمأموریت: بسترسازی در بعد طراحی سازمان، بهینه ،

 نشگاهغیرمتمرکز در سطح کل دا

 

 واحدهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیفرآیندها به تفکیک  عناوین

  اداره امور هیأت علمی 

o فرآیند ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 

o ترفیع پایه ساالنه اعضای هیأت علمی 

o استخدام پیمانی اعضاء هیأت علمی 

o  هیأت علمیبکارگیری افراد مشمول تعهد خدمات قانونی به عنوان عضو 

o مأموریت فرصت مطالعاتی 

https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process


 

  2 

 و خدمات بهداشتی و درمانی تهران پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

o  مأموریت آموزشی کوتاه مدت 

o  مأموریت آموزشی بلند مدت 

o مرخصی بدون حقوق 

 

 اداره کارگزینی اداری 

o انتصاب 

o )انتقال، مأموریت یا تمدید مأموریت خروجی از دانشگاه )برون سازمانی 

o  سازمانی(انتقال، مأموریت یا تمدید مأموریت ورودی به دانشگاه )درون 

o بررسی  رأی دیوان عدالت اداری 

o پاسخ به دادخواست 

o تمدید مأموریت آموزشی 

o تمدید مرخصی بدون حقوق 

o خدمت نیمه وقت بانوان 

o ارتقاء رتبه و طبقه شغلی 

o اعمال مدرک تحصیلی 

o صدور گواهی اشتغال به کار 

o مأموریت آموزشی 

o مرخصی بدون حقوق 

 

 طرح نیروی انسانی اداره استخدام و مشمولین 

o جذب نیرو به صورت شرکتی 

o صدور گواهی پایان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

o جذب نیرو به صورت قراردادی 

o جذب مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان 

o صدور گواهی معافیت از طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

o جذب نیرو غیرهیأت علمی به صورت پیمانی 

o  صورت ضریب کاجذب افراد به 

 

 و وظیفه اداره بازنشستگی 

o برقراری حقوق از کارافتادگی 

o بازخریدی 

o برقراری حقوق بازنشستگی 

o بازنشستگی کسورات انتقال و استرداد 

o برقراری حقوق وراث 

o  سال 30قطع و استرداد کسور مازاد بر 

o محاسبه خدمات غیر رسمی 

 

 گروه تشکیالت 

o افزار تشکیالتنرم سیستم در مجازی و مصوب های سازمانیپست ایجاد 

o احتمالی راتمغای رفع جهت واحدها تشکیالت های سازمانیای پستدوره بررسی 

o اجرای تشکیالت مصوب بازنگری شده 
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 و خدمات بهداشتی و درمانی تهران پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

o های سازمانیاصالح، ایجاد و تغییر عنوان پست 

o )بازنگری و اصالح ساختار سازمانی دانشگاه )نمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی 

o  سازمانی جهت جذب نیروهای طرحی و قراردادی و تغییر عنوان نیروهای قراردادیپست تأیید 

o های بیمارستانی و واحدهای جدید در های آموزشی جدید، توسعه بخشتهیه تشکیالت مراکز تحقیقاتی و گروه

 هاشبکه

o های سازمانی جهت انتقال و انتصاب کارکنان و اعضای هیأت علمیاعالم نظر در خصوص پست 

o مین پست برای نیروهای جدیداالستخدامتأ 

o های سازمانیپست وظایف شرح تدوین و تهیه 

 

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان 

o ارسال شناسنامه آموزشی برای افراد انتقال دائم به خارج از دانشگاه 

o های آموزشی الکترونیکیبازپرداخت شهریه دوره 

o های آموزشیبرگزاری کارگاه 

o های آموزشی مجازی و برگزاری آنها در سامانه آکادمیتدوین دورهریزی جهت برنامه 

o های آموزشی ضمن خدمت کارکنانتعیین اثربخشی دوره 

o های شغلیها و رشتهتعیین نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران دانشگاه در کلیه رسته 

o اناز دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکن های آموزشی خارجثبت گواهینامه دوره 

o های آموزشی توسط کمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاهها و کارگاهصدور مجوز به دوره 

o رکنانهای الکترونیکی و حضوری پرسنل دانشگاه در شناسنامه آموزشی و احکام پرسنلی کاورود اطالعات دوره 

 

 بندی مشاغلگروه طبقه 

o  احتساب تجربه بخش غیردولتی 

o  قراردادی مستخدمین رسمی و پیمانی در سابقه خدمت دولتیاحتساب سوابق دوران 

o  های شغلی پایه، ارشد و خبرهعلمی به رتبهغیرهیأت ارتقای مستخدمین رسمی و پیمانی 

o  علمی به رتبه شغلی عالیغیرهیأت ارتقای مستخدمین رسمی و پیمانی 

o مت ط کارمندان در حین خداعمال مدرک تحصیلی و احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توس 

o های مدیریتی پایه و میانیانتصاب به پست 

o یرمدیریتی و غیرسرپرستیغهای سازمانی انتصاب مستخدمین رسمی یا پیمانی به پست 

o تبدیل وضعیت استخدامی 

o  ارتقای کارمندان رسمی و پیمانی در طبقات شغلی 

 

 گروه ارزیابی عملکرد کارکنان 

o  علمی دانشگاهغیرهیأت ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان و مدیران  

 



 

 

 

 

 

 علمیهیأت اداره امور 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از 5  صفحه صفحه HC-AS-01 فرآیندکد 

 

 

  

 

  

 

 شناسنامه فرآیند

 ت علمیء مرتبه علمی اعضای هیأارتقا نام فرآیند

 اداره امور هیأت علمی واحد مسئول

 شرح

ت علمی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در بدو اعضاء هیأ

ابط و از احراز شرایط و براساس ضو شوند و پساستخدام با مرتبه علمی استادیار استخدام می

 نند.( ارتقاء پیدا کباالتر )دانشیاری و استادیتوانند به مراتب علمی مقررات مربوطه می

 

 

  

 مرتبه علمی ها و مستندات توسط عضو هیأت علمی جهت ارتقاءئه فرمتکمیل و ارا فرآیند ورودی

 ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمیصدور حکم  خروجی فرآیند

 فرآیند پشتیبان نوع فرآیند

 واحدهای تابعه دانشگاه /معاونت تحقیقات و فناوری /معاونت آموزشی همکارواحدهای 

ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی  

 (و...)نرم و سخت افزار، اطالعات 
 کامپیوتر، اتوماسیون اداری، سیستم شعاع، سیستم حضور و غیاب

 ماه 6میانگین تا  متوسط زمان اجرا

 وطهو مصوبات مرب ت علمی دانشگاهو دستورالعمل ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأنامه آیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 صادره در سال ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی تعداد احکام  شاخص

 ساالنه دوره اندازه گیری شاخص

 اعضاء هیأت علمیارزیابی  عملکرد و ارتقاء مرتبه  اهداف فرآیند

 
 ت علمی دانشگاهکلیه اعضای هیأ فرآیندنفعان ذی

 
 رئیس اداره امور هیات علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از 6  صفحه صفحه HC-AS-01 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  7 صفحه  صفحه HC-AS-02 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 ت علمیاعضای هیأ ترفیع پایه ساالنه نام فرآیند

 ت علمیاداره امور هیأ واحد مسئول

 شرح
قابل قبول  تمام وقت ت علمی )آموزشی و پژوهشی( در قبال هر یک سال خدمتبه اعضای هیأ

  می گردد.گانه یک پایه ترفیع اعطا های هفتدر اجرای فعالیت

 

 

 

 

  

  مشمول ترفیع پایه توسط واحد محل خدمت به دانشکده متبوع عضایارسال ساعات کارکرد ا فرآیند ورودی

 ترفیع پایه عضو هیأت علمیصدور حکم  خروجی فرآیند

 فرآیند پشتیبان نوع فرآیند

 دانشگاهواحدهای تابعه  /تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشی/ معاونت  همکارواحدهای 

ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی  

 (و...)نرم و سخت افزار، اطالعات 

تایمکس اعضای هیأت  ، سیستم حضور و غیاب، سیستم شعاع کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

)گواهی و ابالغ مأموریت، تاییدیه کمیسیون پزشکی بابت  مدارک و مستندات، علمی

 ( و...استعالجی 

 ماه 2میانگین تا  متوسط زمان اجرا 

 های ترفیع پایه دانشگاهی اعضای هیأت علمی و دستورالعملاستخدامنامه آیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد ترفیعات مطرح شده در کمیته ترفیعات دانشگاه به نسبت افراد مشمول ترفیع پایه شاخص

 ساالنه دوره اندازه گیری شاخص

  ارزیابی عملکرد و ارتقاء پایه ساالنه اعضاء هیأت علمی  اهداف فرآیند

 کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره امور هیات علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  8 صفحه  صفحه HC-AS-02 فرآیندکد 
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معاونت تحقیقات و فناوری/دانشکده

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  9 صفحه  صفحه HC-AS-03 فرآیندکد 

 

 

  شناسنامه فرآیند

 ت علمیاستخدام پیمانی اعضاء هیأ نام فرآیند

 ت علمیهیأ اداره امور واحد مسئول

 شرح

 ت علمی در دانشگاه برمبنای نیاز و بر اساس ضوابط و مقررات از طریق برگززاری استخدام هیأ

عنزوان   پذیرد. افراد پذیرفته شده در فراخوان پس از طی مراحل جذب بهفراخوان صورت می

 شوند.عضو هیأت علمی پیمانی در دانشگاه مشغول به خدمت می

 

 

 

 

 ارت بهداشت و دانشگاهرسانی فراخوان در سایت وزاعالم و اطالع فرآیند ورودی

 ت علمیصدور حکم استخدام پیمانی اعضاء هیأ خروجی فرآیند

 فرآیند پشتیبان نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
معاونت  /مرکز امور هیأت علمی وزارت متبوع/ هیأت اجرایی جذب دانشگاه/ معاونت آموزشی

 واحدهای تابعه دانشگاه /تحقیقات و فناوری

ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی  

 (و...)نرم و سخت افزار، اطالعات 

سامانه جزذب دانشزگاه   ، بهداشت وزارتنیروی نرم افزار جذب  کامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 مربوطه و مستنداتاستخدامی مدارک )ساجد(، 

 
 ماه 8 متوسط زمان اجرا

 و مصوبات مربوطه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهنامه آیین فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 

 در سال تعداد اعضای هیأت علمی استخدام شده شاخص

 ساالنه دوره اندازه گیری شاخص

 به صورت پیمانی استخدام اعضاء هیأت علمینیروی هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه و تأمین  اهداف فرآیند

 فرآیندنفعان ذی
دکترای تخصصی و فوق تخصص که حداقل یک سال  ز (Ph.Dالتحصیالن مقاطع دکترای )فارغ

  انداز تعهد خدمات قانونی خود را سپری نموده

 رئیس اداره امور هیات علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  10 صفحه  صفحه HC-AS-03 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  11 صفحه  صفحه HC-AS-04 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 علمیهد خدمات قانونی به عنوان عضو هیأت بکارگیری افراد مشمول تع نام فرآیند

 علمیاداره امور هیأت  واحد مسئول

 شرح
ی خود را در چارچوب ضوابط از طریق بکارگیرهیأت علمی تواند بخشی از نیاز دانشگاه می

 نماید.تأمین خدمات قانونی  تعهد افراد مشمول

 فرآیند ورودی
و مستندات مربوطه توسط متقاضی به مدیر گروه آموزشی/  C.Vارائه درخواست به همراه 

 رئیس مرکز مربوطه

 علمیهیأت بکارگیری افراد مشمول تعهد خدمات قانونی به عنوان عضو صدور حکم و  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای تابعه /فناوریتحقیقات و معاونت  /هیأت اجرایی جذب دانشگاه/ معاونت آموزشی همکارواحدهای 

 دانشگاه
 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 مربوطه و مستندات و مدارک )ساجد( جذب دانشگاه کامپیوتر، اتوماسیون اداری، سامانه

 ماه 4میانگین تا  متوسط زمان اجرا

 ات مربوطهو مصوب دانشگاهنامه استخدامی اعضای هیأت علمی آیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 هیأت علمی مشمول تعهد خدمات قانونی جذب شده در دانشگاه تعداد اعضای شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 نیروی هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهتأمین  اهداف فرآیند

 فرآیندنفعان ذی
ی تخصصی و دکترا ز (Ph.Dتعهد خدمات قانونی در مقاطع دکترای )مشمول التحصیالن فارغ

 فوق تخصص
 

 رئیس اداره امور هیأت علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  12 صفحه  صفحه HC-AS-04 فرآیندکد 
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 و خدمات دانشگاه علوم پزشکی

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  13 صفحه  صفحه HC-AS-05 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 فرصت مطالعاتیمأموریت  نام فرآیند

 علمیهیأت اداره امور  واحد مسئول

 شرح
ا بتوانند دانشگاه میو شورای بورس  ربطذیواحدهای درصورت موافقت اعضاء هیأت علمی 

شور کداخل یا خارج از  تعهد از فرصت های مطالعاتیوثیقه و رعایت مقررات مربوطه و سپردن 

 استفاده نمایند.  جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات

 فرآیند ورودی
ارائه درخواست به همراه مستندات مربوطه توسط عضو هیأت علمی جهت استفاده از فرصت 

 مطالعاتی به مدیر گروه آموزشی/ رئیس مرکز 

 فرصت مطالعاتیمأموریت صدور حکم  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 المللبینمعاونت  /تحقیقات و فناوریمعاونت  /معاونت آموزشی همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

و معاونت  واحدهای تابعهموافقت نامه مدارک و مستندات )کامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 محضری و غیره(تعهد وثیقه )سفته( ، المللبین

 ماه 4میانگین تا  متوسط زمان اجرا

 فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 
 و مصوبات مربوطهدانشگاه هیأت علمی استخدامی اعضای نامه آیین 

   دانشگاههیأت علمی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای دستورالعمل 

 احکام فرصت مطالعاتی صادره در سالتعداد  شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 اهداف فرآیند
 اخلیدتکمیل تحقیقات و مطالعات، ارتقاء و توسعه فردی  اعضاء و ارتقاء سطح علمی و روابط 

 دانشگاه، المللی بینو 

 سال سابقه خدمت هیأت علمی 5با حداقل دانشگاه ی هیأت علمی کلیه اعضا فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره امور هیأت علمی مسئول پایش فرآیند



 
 و خدمات دانشگاه علوم پزشکی

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  14 صفحه  صفحه HC-AS-05 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  15 صفحه  صفحه HC-AS-06 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

  کوتاه مدت آموزشیمأموریت  نام فرآیند

 علمیاداره امور هیأت  واحد مسئول

 شرح

های علمی و فنی به تواند به منظور آشنا ساختن اعضای هیأت علمی با پیشرفتمیدانشگاه 

های کوتاه مدت در داخل و یا خارج از کشور حداکثر به مدت آموزشی یا بورسمأموریت ایشان 

 یک سال اعطاء نماید. 

 فرآیند ورودی
مأموریت ارائه درخواست بهمراه مستندات مربوطه توسط عضو هیأت علمی جهت استفاده از 

 آموزشی کوتاه مدت به مدیر گروه آموزشی/  رئیس مرکز

 
 آموزشیمأموریت صدور حکم  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 المللبینمعاونت  /تحقیقات و فناوریمعاونت  /معاونت آموزشی همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

و معاونت  واحدهای تابعهموافقت نامه ) مدارک و مستنداتکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 محضری و غیره(تعهد ، المللبین

 ماه 4میانگین تا  متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
 و مصوبات مربوطهدانشگاه هیأت علمی استخدامی اعضای نامه آیین 

  اهدانشگهیأت علمی آموزشی اعضای مأموریت های استفاده از ها و دستورالعملبخشنامه 

 آموزشی صادره در سالمأموریت احکام تعداد  شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 اهداف فرآیند
و  و آشنایی با علوم روز و ارتقاء سطح علمی و روابط داخلیارتقاء و توسعه فردی اعضاء 

 المللی دانشگاهبین

 هسال سابقه خدمت در دانشگا 3دانشگاه با حداقل  پیمانی و رسمی هیأت علمیکلیه اعضای  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره امور هیأت علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  16 صفحه  صفحه HC-AS-06 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  17 صفحه  صفحه HC-AS-07 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

  بلند مدت آموزشیمأموریت  نام فرآیند

 علمیاداره امور هیأت  واحد مسئول

 شرح

تواند به منظور باال بردن کفایت علمی و فنی اعضای هیأت علمی به تعدادی از میدانشگاه 

آموزشی( مأموریت ) بورس اعضای هیأت علمی با حداقل سه سال سابقه خدمت در دانشگاه،

ی برا سال برحسب طول دوره، 5حداکثر به مدت  بلندمدت در داخل یا خارج از کشور مجموعاً

ر های مورد نیاز و دشی جهت اخذ مدارک تحصیلی باالتر یا جدید در رشتههای آموزطی دوره

 اعطا نماید.تأیید های مورد دانشگاه

 فرآیند ورودی
 مأموریتارائه درخواست به همراه مستندات مربوطه توسط عضو هیأت علمی جهت استفاده از 

 آموزشی بلند مدت به مدیر گروه آموزشی/  رئیس مرکز

 آموزشیمأموریت صدور حکم  فرآیندخروجی  

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 المللبینمعاونت  /تحقیقات و فناوریمعاونت  /معاونت آموزشی همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

واحدهای موافقت نامه پذیرش دوره و ) مدارک و مستنداتکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 (محضری و در صورت نیاز وثیقه و غیرهتعهد الملل، بینو معاونت  ربطذی

 ماه 4میانگین تا  متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
 و مصوبات مربوطهدانشگاه هیأت علمی استخدامی اعضای نامه آیین 

  اهدانشگهیأت علمی آموزشی اعضای مأموریت های استفاده از ها و دستورالعملبخشنامه 

 آموزشی صادره در سالمأموریت احکام تعداد  شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 اهداف فرآیند
رد  نیروهای متخصص موتأمین ارتقاء و توسعه فردی و علمی اعضاء و آشنایی با علوم روز و 

 نیاز و ارتقاء سطح علمی دانشگاه

 هسال سابقه خدمت در دانشگا 3هیأت علمی پیمانی و رسمی دانشگاه با حداقل کلیه اعضای  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره امور هیأت علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  18 صفحه  صفحه HC-AS-07 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای 

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  19 صفحه  صفحه HC-AS-08 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 مرخصی بدون حقوق نام فرآیند

 علمیهیأت اداره امور  واحد مسئول

 شرح
انند در تومیو دانشگاه  ربطذیو موافقت واحدهای دانشگاه در صورت لزوم اعضاء هیأت علمی 

 مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.  به مدت سه سال از مجموعاًطول خدمت خود حداکثر

 فرآیند ورودی
 هیأت علمی بهتوسط عضو  با ذکر علت و مدت ارائه درخواست استفاده از مرخصی بدون حقوق

 مدیر گروه آموزشی/ رئیس مرکز

 صدور حکم مرخصی بدون حقوق خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 تحقیقات و فناوری معاونت /معاونت آموزشی همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

تأیید و ربط ذی)نامه موافقت واحدهای  مدارک و مستنداتکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 معاونت آموزشی یا تحقیقات و فناوری حسب مورد(

 هفته 3میانگین تا  متوسط زمان اجرا

 و مصوبات مربوطهدانشگاه هیأت علمی استخدامی اعضای نامه آیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 احکام مرخصی بدون حقوق صادره در سالتعداد  شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 مساعدت جهت رفع مسائل و موانع پیشِ روی اعضای هیأت علمی اهداف فرآیند

 پیمانی و رسمی دانشگاههیأت علمی کلیه اعضای  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره امور هیأت علمی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 97مهرماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  20 صفحه   صفحه HC-AS-08 فرآیندکد 
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 اداره کارگزینی اداری

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  22 صفحه  صفحه HC-SD-01 فرآیندکد 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 انتصاب نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

وسط نامه پیشنهاد از واحد و بررسی پرونده و تهیه خالصه اطالعات پرسنلی تپس از دریافت 

لسه جهت و تهیه صورتجتأیید مشاغل ارسال و در صورت بندی طبقهاداره کارگزینی اداری به 

 .شودمیصدور حکم به کارگزینی اداری تحویل داده و حکم صادر 

 و مدارک و مستندات مربوطه واحد از پیشنهاد نامه فرآیند ورودی

 انتصاب حکم خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 گروه تشکیالت مشاغل/بندی طبقه گروه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 پرسنلیسیستم  کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفته 3 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری و  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد احکام )انتصاب( صادر شده در سال شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 ر حکم انتصاب واجدین شرایطوصد اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  23 صفحه  صفحه HC-SD-01 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  24 صفحه  صفحه HC-SD-02 فرآیندکد 

 

 

  

 

 شناسنامه فرآیند

 )برون سازمانی( خروجی از دانشگاهمأموریت یا تمدید مأموریت انتقال،  نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

نسبت ( www.transfer.behdasht.gov.irنام متقاضی در سامانه نقل و انتقاالت )پس از ثبت

احراز تأیید و کمیته نقل و انتقاالت و  مبدأ، مدیر منابع انسانی مبدأاخذ موافقت مدیر واحد به 

در خواست نامبرده در سامانه مذکور گردد و سپس در صورت موافقت، اقدام میسایر شرایط، 

 واحد یههای الزم واحد مقصد، نظربه واحد مقصد ارسال می شود. پس از اخذ مجوز و موافقت

صورت  مبدأگردد و براساس آن اقدام الزم از طرف واحد اعالم می مبدأ مقصد به واحد

 پذیرد.می

 دمستقیم واحنام در سامانه نقل و انتقاالت، تهیه فرم خالصه سوابق و موافقت مسئول ثبت فرآیند ورودی

 دانشگاه از خروجیمأموریت  یا انتقالابالغ  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 اداره کارگزینی واحدهای تابعه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 انتقاالت، سامانه نقل و سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 و مقصد( مبدأماه )با توجه به برگزاری زمان کمیته  3یک هفته تا  متوسط زمان اجرا

 هاماموریت نامهآیین اداری و استخدامی دانشگاه، نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 صادره شده در سال تعداد ابالغ های شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 دانشگاه از خروجیمأموریت  یا انتقال اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  و قراردادی کارکنان رسمی، پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند

http://www.transfer.behdasht.gov.ir/


 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  25 صفحه  صفحه HC-SD-02 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  26 صفحه  صفحه HC-SD-02 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  27 صفحه  صفحه HC-SD-03 فرآیندکد 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 )درون سازمانی( ورودی به دانشگاهمأموریت یا تمدید مأموریت  انتقال، نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

( و پس www.transfer.behdasht.gov.irمتقاضی در سامانه نقل و انتقاالت )نام ثبتپس از 

تشکیالت، گروه واحد بودجه، واحد تأیید ، مقصد و سایر شرایط الزم )مبدأواحد تأیید از 

 .گرددمیابالغ صادر بندی مشاغل و مدیریت حراست( طبقه

 یم در سامانه نقل و انتقاالت، تهیه فرم خالصه سوابق و موافقت مسئول مستقنام ثبت فرآیند ورودی

 دانشگاه ورودی بهمأموریت  یا انتقالابالغ  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 ربطذیهای تابعه، معاونت تخصصی مشاغل، واحدبندی طبقهگروه تشکیالت، بایگانی،  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 مشاغل( بندیطبقهماه )با توجه به برگزاری کمیته  1یک هفته تا  متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد ابالغ صادره شده در سال شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 دانشگاه ورودی بهمأموریت  یا انتقال اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  و قراردادی کارکنان رسمی، پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند

http://www.transfer.behdasht.gov.ir/


 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  28 صفحه  صفحه HC-SD-03 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  29 صفحه  صفحه HC-SD-04 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 دیوان عدالت اداریرأی  بررسی  نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح
و در  ی دیوان در صورت رد دادخواست نسبت به مکاتبه با واحد مربوطه اقدامأرپس از دریافت 

 صورت ورود شکایت با توجه به رای مذکور اقدام خواهد شد.

 مستندات مربوطهدیوان عدالت اداری و مدارک و رأی  فرآیند ورودی

 دیوان یا مکاتبه با واحد مربوطهرأی  اجرای  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 ، مدیریت امور حقوقیتابعهواحدهای کارگزینی  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 پرسنلیسیستم  کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفتهیک  متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیین ،قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 هاتعداد دادنامه شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 بررسی و اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی، پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  30 صفحه  صفحه HC-SD-04 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  31 صفحه  صفحه HC-SD-05 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 پاسخ به دادخواست نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 .شد خواهد ارسال الزم پاسخ دادخواست دریافت از پس شرح

 و مدارک و مستندات مربوطه دادخواست فرآیند ورودی

 پاسخ به دادخواست خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 مدیریت امور حقوقی /واحدهای تابعه دانشگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفته 1 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد پاسخ های تهیه شده به دادخواست ها در سال شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 پاسخ به شکایات وارده به دانشگاه اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 کارگزینی اداریرئیس اداره  مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  32 صفحه  صفحه HC-SD-05 فرآیندکد 

 

 

    

                                  
                                 

                

                  

                               
                          

           

                       

                             
                     

                      

                        
                     

   

   

                            
                             
                             
                       

                       

     

                             
                              

               

                       

                          
                                   

           

                     

                               
                    

                                 

                          
                              

             

                

                               
      

             



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  33 صفحه  صفحه HC-SD-06 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 آموزشیمأموریت تمدید  نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح
 صورت درو ارسال مستندات  درخواست فرد و نامه موافقت واحد مربوطهپس از دریافت 

 .گرددمیو حکم صادر  شودمی، مجوز صدور حکم به واحد مربوطه داده استحقاق

 درخواست فرد، نامه موافقت واحد مربوطه و مستندات مربوطه فرآیند ورودی

 آموزشیمأموریت تمدید  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 کارگزینی واحدهای تابعه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفته 2 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 

 آموزشی طی سالمأموریت تعداد احکام صادره  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 آموزشی و توانمندسازی ایشانمأموریت استفاده کارکنان دارای استحقاق از تمدید  اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  34 صفحه  صفحه HC-SD-06 فرآیندکد 

 

 

    

                               
                               
                          

                            
                                  

                

                  

                                  
                                

      

                       

                             
          

                      

                       
                       

   

   

     

                         
                           
                            

                    

               

                              

                                 

                          
                              

             

                

                        
                     

    

   

   

                        
                                  
                          
                      

                       

                        
                               
                                 

      

                    

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  بازنگریتاریخ آخرین  143 از  35 صفحه  صفحه HC-SD-07 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 تمدید مرخصی بدون حقوق نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

د مجوز تمدی یا استحقاق صورت در درخواست فرد و نامه موافقت واحد مربوطهپس از دریافت 

یا در خصوص واحدهای ستادی حکم مرخصی صادر  شودمیمرخصی به واحد مربوطه داده 

 .گرددمی

 درخواست فرد، نامه موافقت واحد مربوطه فرآیند ورودی

 حقوق بدون مرخصییا حکم تمدید نامه موافقت خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحد مربوطه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 روز 2 متوسط زمان اجرا

 هامرخصی نامهآییناداری و استخدامی دانشگاه،  نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد احکام صادره تمدید مرخصی بدون حقوق در سال شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 استفاده کارکنان از مرخصی در صورت نیاز اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  بازنگریتاریخ آخرین  143 از  36 صفحه  صفحه HC-SD-07 فرآیندکد 

 

 

    

                               
                                 

                           

                  

                             
                           

                      

                      

   

   

     

                     
                         
                            

                

   

                                  
                                    

       

                       

                        
                        
                  

                                          
                                          
                                  

   

   

   
                        
                 

                       

   

                                    
                                    
                                          

                            

   

   

                         
                   

                                 
        

   

   

                               
                                

                               

                       

                         
                              
                         
                               
                     

                       

                         
                              

                    

                     

                          
    

                  



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  37 صفحه  صفحه HC-SD-08 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 خدمت نیمه وقت بانوان نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح
به  مجوز ، یااستحقاق صورت در درخواست فرد و نامه موافقت واحد مربوطهپس از دریافت 

 .گرددمیو یا در خصوص واحدهای ستادی حکم صادر  شودمیواحد مربوطه داده 

 درخواست فرد، نامه موافقت واحد مربوطه فرآیند ورودی

 انبانو وقت نیمه خدمت یا حکمنامه موافقت خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحد مربوطه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفته 1 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 بانوان در سالتعداد احکام صادره نیم وقت  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 ایشان استفاده بانوان از خدمت نیمه وقت در صورت نیاز و رفع مشکل اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  بانوان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  38 صفحه  صفحه HC-SD-08 فرآیندکد 

 

 

 

 

    

                             
                          
                           

                  

                                
                                
                         

                       

                             
                    

                      

                            
                      

   

   

                               
                                 
                             
                           

                       

     

                          
                               

              

                     

                             

                                 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  39 صفحه  صفحه HC-SD-09 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 رتبه و طبقه شغلی ءارتقا نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

 درخواست فرد و بررسی پرونده و تهیه خالصه اطالعات پرسنلی توسط ادارهپس از دریافت 

هت و تهیه صورتجلسه جتأیید مشاغل ارسال و در صورت بندی طبقهکارگزینی اداری به 

 .شودمیصدور حکم به کارگزینی اداری تحویل داده و حکم صادر 

 )در صورت نیاز( و مدارک و مستندات مربوطه آموزشیارسال درخواست فرد، شناسنامه  فرآیند ورودی

 شغلی طبقه ـ رتبهارتقاء  حکم خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه /کارکنان خدمت ضمن آموزش گروه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی اتوماسیون اداری،کامپیوتر، 

 هفته 3 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 طبقه یا رتبه در سالارتقاء تعداد احکام صادره  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 افزایش حقوق و ایجاد انگیزه در کارکنان ،ارتقا اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  40 صفحه  صفحه HC-SD-09 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  41 صفحه  صفحه HC-SD-10 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 اعمال مدرک تحصیلی نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری واحد مسئول

 شرح

صه درخواست فرد و بررسی پرونده و اخذ تاییدیه از دانشگاه محل تحصیل، خالپس از دریافت 

مشاغل ارسال بندی طبقهبه  شودمیتهیه اطالعات پرسنلی توسط اداره کارگزینی اداری 

یل جهت صدور حکم به کارگزینی اداری تحو ،و تهیه صورتجلسهتأیید در صورت  .گرددمی

 .شودمیداده و حکم صادر 

 درخواست فرد و مدارک و مستندات مربوطهارسال  فرآیند ورودی

 تحصیلی مدرک اعمال حکم خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفته 3 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیین ،قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 در سال تعداد احکام صادره اعمال مدرک تحصیلی شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 افزایش حقوق و ایجاد انگیزه در کارکنان ،ارتقا اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  پیمانی و کارکنان رسمی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  42 صفحه  صفحه HC-SD-10 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  43 صفحه  صفحه HC-SD-11 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 صدور گواهی اشتغال به کار نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 .گرددمیگواهی صادر  درخواست فرد و نامه موافقت واحد مربوطهپس از دریافت  شرح

 ارسال درخواست فرد، نامه موافقت واحد مربوطه فرآیند ورودی

 صدور گواهی اشتغال به کار خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحد مربوطه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 روز 1 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 های اشتغال صادر شده در سالتعداد گواهی شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 هااستفاده کارکنان از گواهی اشتغال به کار جهت ارائه به سایر سازمان اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  44 صفحه  صفحه HC-SD-11 فرآیندکد 

 

 

    

                                
                           
                           

                  

                                
                                   
                               
                                

              

                       

                             
                       
                             

                 

                      

                          
                   

   

   

                                
                                   
                             
                               

         

                       

     

                                
           

                     

                                

                                      

                             
       

                       

                              
                           

                                 

                      

            

                                
           

                     

                               
      

                       

                      

                                 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  45 صفحه  صفحه HC-SD-12 فرآیندکد 

 

 

فرآیندشناسنامه   

 آموزشیمأموریت  نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

 صورت درو ارسال مستندات  درخواست فرد و نامه موافقت واحد مربوطهپس از دریافت 

ت مذکور حکم معاونتأیید و در صورت  شودمیدانشگاه مکاتبه  المللبینبا معاونت  استحقاق

 .گرددمیصادر 

 ارسال درخواست فرد، نامه موافقت واحد مربوطه و مستندات مربوطه فرآیند ورودی

 آموزشیمأموریت  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 ربطذیمعاونت تخصصی  /رئیسههیأت  /المللبینمعاونت  /واحدهای تابعه دانشگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 هفته 4 متوسط زمان اجرا

 اداری و استخدامی دانشگاه نامهآیینقانون مدیریت خدمات کشوری،  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 آموزشی در سالمأموریت  تعداد احکام صادره شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 آموزشیمأموریت استفاده کارکنان دارای استحقاق از  اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت  کارکنان رسمی، پیمانی فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  46 صفحه  صفحه HC-SD-12 فرآیندکد 

 

 

    

                               
                              

                                  

                  

                              
                        
                              
                        

                     
                       

                 

                            
                       
                   

   

   
                                   
                              
                               

            

                              

     

                             
          

                     

                               
          

                       

                              
                      

   

                                    
                              

                           

                    

                               
                               

            

                       

                                    
                               

           

 

                               
                         

                       

   

                    
                       

         

                                
                       

                       

   

   

                          
                   

                           
         

                       

   

   

                           
    

                                 
        

                       

   

   
                               
                                

                       

 

                          
                       

          

   

   
                               
                              

       

                       

 

 

                            
          

                                   
                           

                       

                               
                         

                             
      

                       

   

   
                          
                 

                               
                                   

                     

                       

   

   

                               

                       

 

 

 

  



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  47 صفحه  صفحه HC-SD-13 فرآیندکد 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 مرخصی بدون حقوق نام فرآیند

 اداره کارگزینی اداری  واحد مسئول

 شرح

مجوز  ، یااستحقاق صورت در درخواست فرد و نامه موافقت واحد مربوطهپس از دریافت 

شود یا در خصوص واحدهای ستادی حکم مرخصی صادر مرخصی به واحد مربوطه داده می

 .گرددمی

 ارسال درخواست فرد، نامه موافقت واحد مربوطه فرآیند ورودی

 حقوق بدون مرخصینامه یا حکم موافقت خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای تابعه دانشگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سیستم پرسنلی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 روز 1 متوسط زمان اجرا

 انشگاهدنامه اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 

 تعداد احکام صادره مرخصی بدون حقوق در سال شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 استفاده کارکنان از مرخصی در صورت نیاز اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی کارکنان رسمی، پیمانی غیرهیأت  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره کارگزینی اداری مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 تهرانبهداشتی درمانی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  48 صفحه  صفحه HC-SD-13 فرآیندکد 

 

 

    

                              
                              
                          

                  

                             
                           

                      

                      
   

   

     

                     
                         
                            

                

   

                                  
                                    

       

                       

                        
                               

           

                                          
                                          
                                  

   

   

                        
                 

                       

                                    
                                    
                                          

                            

                         
                             

                                

                         
                              
                         
                               
                     

                       

                         
                              

                    

                     

                          
    

                  

 

                            
                      

   
                      

                           
          

                                
                            

                

                       

   
                       

              

   

  

   

                                     
                          

                

                   

                               
                               
                           
                            

                       

 

 

   

 

                                     
                                

                               

                       

      

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

  

 اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی
 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  50 صفحه  صفحه HC-EH-01 فرآیندکد 

 

 

 

  

 شناسنامه فرآیند

 جذب نیرو به صورت شرکتی نام فرآیند

 استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانیاداره  واحد مسئول

 شرح

جهت جذب نیروی شرکتی صورت  رئیسه هیأت از مجوز واخذ ابتدا نیازسنجیفرآیند در این 

باشند میو واجد شرایط اند کردهنام ثبت سایت طریق از که متقاضیانی . سپس اسامیگیردمی

زینش صالحیت هسته گتأیید  وجهت افراد متقاضی  پرونده . پس از تشکیلگرددمیاستخراج 

کتی راد به صورت شرافجذب  مجوز ،استخدام بدو وآزمایشات استعالماتهای نامه صدور و

 گردد.ارسال می

 و وزارت متبوعدانشگاه رئیسه اعطای مجوز از سوی هیأت  فرآیند ورودی

 بکارگیری افراد به صورت شرکتی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  فرآیندنوع 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور/  /واحدهای تابعه دانشگاه /معاونت درمان همکارواحدهای 

 شرکت پیمانکار
 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

)کپی تمامی مدارک  مدارک و مستندات، فرم درخواست نیروکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 شخصی و تحصیلی، فرم تعیین مشخصات، پاسخ استعالمات(

 ساعت دو و نیمیک روز و پس از اخذ مجوز:  متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
نامه بکارگیری نیرو به صورت شرکتی ابالغ شده از وزارت بهداشت درمان و آموزش آیین

 پزشکی کشور

 افراد جذب شده به صورت شرکتی تعداد شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 واحدها  نیروی مورد نیازتأمین جذب نیرو به صورت شرکتی جهت  اهداف فرآیند

 فرآیندنفعان ذی
 افراد جویای کار 

 واحدهای نیازمند نیروی کار 

 رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  51 صفحه  صفحه HC-EH-01 فرآیندکد 

 

 

    

               

             

     

                           
                             

                           
   

                              
                           

             

                                 
                

             

                        
                       

                           

                               
                     

                           

   

 

 

                               
           

             

                               
                  

             

                            
                              

             

                                 
                          

                       

              

           

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  بازنگری تاریخ آخرین 143 از  52 صفحه  صفحه HC-EH-02 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 خدمت پزشکان و پیراپزشکانصدور گواهی پایان طرح  نام فرآیند

 استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانیاداره  واحد مسئول

 شرح

به اتمام  واحد مربوطهکه مدت خدمت آنها در  مشمولین طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان

پس از انقضای مدت پیش بینی شده در معرفینامه کارگزینی واحد، اقدام به رسیده است 

از سوی  ارسال مفاصا حساب، اعالمپس نمایند. میصدور تسویه حساب و نامه پایان طرح 

 اصل گواهیمتقاضیان  .پایان طرح صادر خواهد شدگواهی  ها سایر بررسی واحد مربوطه و

 گیرند.میممهور از دبیرخانه تحویل به صورت پایان طرح را 

  مربوطه واحد توسط طرح از ترخیص گواهی ارسال فرآیند ورودی

 صدور گواهی پایان طرح خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 تابعهواحدهای کارگزینی اداره  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سامانه وزارت بهداشتاتوماسیون اداری/  /متقاضیکامپیوتر/ پرونده 

 یک ساعت متوسط زمان اجرا

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد پایان طرح های صادر شده شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 صدورپایان طرحفرآیند اجرای صحیح و سریع  فرآینداهداف 

 نیروهای طرحی که دوره طرح نیروی انسانی آنها پایان یافته است  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  بازنگری تاریخ آخرین 143 از  53 صفحه  صفحه HC-EH-02 فرآیندکد 

 

 

 

 

    

                              
                            

           

     

                            
                            

                           
   

                                 
                          

              

          

                               
                               

                           

                             
                              
                              

                                 
                           

      

            

   

 

 

                 

             



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  54 صفحه  صفحه HC-EH-03 فرآیندکد 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 جذب نیرو به صورت قراردادی نام فرآیند

 استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانیاداره  واحد مسئول

 شرح

م دانشگاه و تهیه برگ تشخیص شغل، فرخوان جذب نیرو اعالپس از اخذ مجوز از هیات امنای 

گردد و سایر مراحل گردد. پس از برگزاری آزمون، اسامی افراد پذیرفته شده اعالم میمی

 شود.جذب انجام می

 از سوی واحدهانیرو  نیاز اعالم فرآیند ورودی

 قراردادیصدور حکم نیروی  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

  واحدهای تابعهکارگزینی اداره  مشاغل/بندی طبقهتشکیالت/ گروه  گروه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

رک مدارک و مستندات )کپی تمامی مدا سامانه وزارت بهداشت/کامپیوتر/ اتوماسیون اداری/ 

 شخصی و تحصیلی، فرم تعیین مشخصات، پاسخ استعالمات(

 نامشخص است.فرآیند با توجه به ماهیت  متوسط زمان اجرا

 یأت امنای دانشگاهنامه اداری و استخدامی مصوب هآیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 قراردادیتعداد افراد جذب شده به صورت  شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 متناسب با نیاز واحدها و رفع مشکل کمبود نیرو نیرو جذب اهداف فرآیند

 فرآیندنفعان ذی
 افراد جویای کار 

 واحدهای نیازمند نیروی کار 

 
 رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  55 صفحه  صفحه HC-EH-03 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  56 صفحه  صفحه HC-EH-04 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 طرح پزشکان و پیراپزشکان جذب مشمولین نام فرآیند

 نیروی انسانیاستخدام و مشمولین طرح اداره  واحد مسئول

 شرح

اجباری و  )به صورت هستند رشته هایی که شامل طرح خدمت نیروی انسانیالتحصیالن فارغ

، به صورت محل تحصیلکامل با دانشگاه  حساب یا اختیاری( پس از اتمام تحصیل و تسویه

 .شوندمیطرحی جذب 

 فرآیند ورودی
سامانه جذب نیروی مدیریت توسعه و  ایتثبت درخواست طرح نیروی انسانی از طریق س

 وزارت بهداشتانسانی 

 طرحیصدور حکم نیروی  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور /معاونت درمان/ واحدهای تابعه دانشگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

ی و توزیع نیروی انسانتأمین سامانه سیستم حضور و غیاب،  کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 نیروهای طرحی در سایت مدیریتنام ثبتفرم ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدارک و مستندات )کپی تمامی مدارک شخصی و تحصیلی، فرم تعیین مشخصات،  توسعه،

 ات(پاسخ استعالم

 سه روز در غیر اینصورت  ،یک روزنیروی جایگزین  در صورت وجود متوسط زمان اجرا

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب و ارسالی از سوی وزارت متبوع قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 طرحی در سالتعداد افراد جذب شده به صورت  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 متناسب با نیاز واحدها صورت طرحی به  نیرو جذب اهداف فرآیند

 فرآیندنفعان ذی
  طرح نمتقاضی گذراندافراد 

  به خدمات نیروهای طرحیواحدهای نیازمند 

 
 رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  57 صفحه  صفحه HC-EH-04 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  58 صفحه  صفحه HC-EH-05 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 معافیت از طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانصدور گواهی  نام فرآیند

 استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانیاداره  واحد مسئول

 شرح

رح طبق طمشمول معافیت از  و هستنددارای طرح اجباری  ی کههایرشتهالتحصیالن فارغ

و  دایثارگر باشنز یا تک فرزند خانواده باشند یا فرزند آزاده یا جانباباشند )می 12و  3و  2ماده

 45ر از و یا سن آنها بیش ت یا خدمت سربازی خود را بعد از اتمام تحصیالت انجام داده باشند

 را دریافت نمایند.معافیت از طرح  گواهی تواننددر صورت تمایل میسال باشد( 

 بهداشتو مشمولین معافیت در سامانه رشد وزارت نفعان ذیثبت درخواست توسط  فرآیند ورودی

 صدور گواهی معافیت از طرح خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 بنیاد شهید سازمان ثبت احوال/ /وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 ارسایت ایث سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 متوسط زمان اجرا
 ز)ابه زمان امضای معاون توسعه بستگی در غیر اینصورت ، یک ساعتدر صورت امضای فوری: 

 دارد. (طرف ریاست دانشگاه

 مجلس شواری اسالمی 12/2/1375قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 در سال های صادر شدهتعداد معافیت از طرح شاخص

 ساالنه گیری شاخصدوره اندازه

 معافیت از طرحگواهی صدورفرآیند اجرای صحیح و سریع  اهداف فرآیند

 مشمولین معافیت از طرح  فرآیندنفعان ذی

 انسانیرئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی  مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  59 صفحه  صفحه HC-EH-05 فرآیندکد 

 

 

 

    

     

                                     
                         

                     

                                    
                           

             

                                    
                                      
                                  

               

            

                                     
          

              

                 

             



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  60 صفحه  صفحه HC-EH-06 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 به صورت پیمانیعلمی هیأت جذب نیرو غیر نام فرآیند

 اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی واحد مسئول

 شرح

 گرددمیصادر  بهداشت وزارت به مدیریت سازمان توسط مجوز جذب نیرو ابتدافرآیند در این 

عد . در مرحله بگرددمیسنجش  سازمان به بهداشت وزارت طریق سپس مجوز کسب شده از و

 و لشغ مشخصات تعیین برگ و شودمیبررسی  دانشگاه هاینیازهای ارسالی از معاونت اعالم

نام ثبت. پس از ارسال آگهی جذب نیرو به وزارت بهداشت و گرددمیتنظیم  و شاغل تهیه

راد واجد و پس از طی مراحل مختلف اف گرددمیآزمون مورد نظر برگزار  ،اینترنتی متقاضیان

 .شوندمیشرایط به صورت پیمانی جذب 

 
 فرآیند ورودی

 به مربوطه وزارت طریق از اعالم و بهداشت وزارت به مدیریت سازمان توسط مجوز صدور

 سنجش سازمان

 جذب نیرو به صورت پیمانی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای همکار
 مشاغل/بندی طبقهگروه  /تشکیالت گروه سازمان سنجش/ مدیریت/ وزارت بهداشت/ سازمان

 معاونت درمان

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی 

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

مدارک و  کامپیوتر، اتوماسیون اداری، سایت مدیریت توسعه، سایت سازمان سنجش،

 مستندات )کپی تمامی مدارک شخصی و تحصیلی، فرم تعیین مشخصات، پاسخ استعالمات(

 ماه 6 متوسط زمان اجرا

 امنای دانشگاههیأت اداری و استخدامی نامه آیین قانون مدیریت خدمات کشوری/ فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 

 تعداد افراد جذب شده به صورت پیمانی در هر سال شاخص

 ماه 6 شاخصگیری اندازهدوره 

 جذب نیروفرآیند اجرای صحیح و سریع  اهداف فرآیند

 نیروواحدهای نیازمند متقاضیان کار،  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  61 صفحه  صفحه HC-EH-06 فرآیندکد 

 

 

    

                             
                               
                           

                             

                                 
                            

                  

                            

                                  
                                 

                  

                                 
                          

                            
                

                       

                            
                                 

      

                               

                            
                               

                  

      

                                
                       

             

                               

                      

                                
                             

          

           

                                
                               

            

             

                                 
                           

                       

             

                          

   

   

             

             

 

                                
                    

             

                            
                             
                         

             

                               
                               
                               
                           

             

                               
                                  
                              

                       

             



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  62 صفحه  صفحه HC-EH-07 فرآیندکد 

 

 

  

 شناسنامه فرآیند

 صورت ضریب کا جذب افراد به نام فرآیند

 استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانیاداره  واحد مسئول

 شرح

ز اپس از دریافت اعالم نیاز از سوی واحد، متقاضیان گذراندن تعهدات پس فرآیند در این 

انجام مکاتبات مورد نیاز و دریافت مدارک و مستندات به صورت تعهداتی و یا ضریب کا 

  .شوندمیسال(جذب 12)حداکثر درمانی برای مدت محدود

 استخدام اداره به ارسال و تعهدات گذراندن متقاضی خدمات به واحد نیاز اعالم فرآیند ورودی

 صدور حکم تعهدات خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
وزارت بهداشت درمان و آموزش  /ریاست حوزه /، پیراپزشکی و...(پزشکی) هادانشکده

 معاونت تحقیقات و فناوری/ معاونت آموزشی /عاونت درمانم /پزشکی کشور

 
 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

 مدارک و مستندات )کپی تمامی مدارک شخصی و تحصیلی، فرم کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 استعالمات(تعیین مشخصات، پاسخ 

 ماه 1حداقل  متوسط زمان اجرا

 مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شاخص
که برای آنها ابالغ صادر شده نسبت به کل افرادی که درخواست گذراندن  تعداد افرادی

 خدمات قانونی و مورد تعهد را دارند

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 جذب نیروفرآیند اجرای صحیح و سریع  اهداف فرآیند

 واحدهای نیازمند نیرو، متقاضیان گذراندن تعهدات فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  63 صفحه  صفحه HC-EH-07 فرآیندکد 

 

 

    

                               
                                

        

               

     

                    
                   

                           
   

                                 
                        

             

                             
                            

         

                           

   

 

 

                                
         

                           

               

              

                               

                           

                             
                             

          

                           

                           



 

 

 

 

 

 

اداره بازنشستگی و وظیفه



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  65 صفحه  صفحه HC-RP-01 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 برقراری حقوق از کارافتادگی نام فرآیند

 اداره بازنشستگی واحد مسئول

 شرح

ر فرسودگی شغلی ممکن است کارکنان دچابا توجه به نوع، شرایط، محیط کار و یا به دلیل 

ار کبا ارائه درخواست و مستندات موضوع از فرآیند های ناشی از کار گردند که این بیماری

رمان دو در نهایت با اعالم نظر کمیسیون پزشکی معاونت  گرددمیافتادگی به واحد آغاز 

 .گرددمیبرقرار  دانشگاه، حقوق از کارافتادگی از طریق سازمان بازنشستگی کشوری

 درخواست متقاضی از کارافتادگی فرآیند ورودی

 صدور حکم و برقراری حقوق از کارافتادگی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 وریاداره کل فنی سازمان بازنشستگی کش /معاونت درمان دانشگاه /کارگزینی واحدهای تابعه همکارواحدهای 

 منابع مصرفیابزارهای اجرایی و 

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 خدامیبخشنامه سازمان امور اداری و است، فرم از کار افتادگی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 ماه 4 متوسط زمان اجرا

 دستورالعمل برقراری حقوق از کارافتادگی قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 صادر شده به نسبت تعداد متقاضیان واحدهاتعداد احکام از کار افتادگی  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 برقراری حقوق از کار افتادگی افراد مشمول اهداف فرآیند

 کلیه مشمولین از کارافتادگی دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  66 صفحه  صفحه HC-RP-01 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  67 صفحه  صفحه HC-RP-02 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 بازخریدی نام فرآیند

 اداره بازنشستگی واحد مسئول

 شرح

دامه بازخریدی چنانچه کارمند در طول خدمت به دالیل شخصی و یا کاری توانایی افرآیند در 

متقاضی  خدمت را نداشته باشد برای به حداقل رساندن ضرر و زیان ناشی از استعفا و یا اخراج،

 .شودمیبازخریدی از دانشگاه 

 بازخریدیدرخواست متقاضی  فرآیند ورودی

 بازخریدیصدور حکم  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 کارگزینی واحدهای تابعه  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 فرم بازخریدی کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 روز 15 متوسط زمان اجرا

 استخدامی کارکنان دانشگاهاداری و نامه آیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 بازخریدی در طول یک سال به نسبت تعداد متقاضیان بازخریدیهای موافقتتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 صدور حکم بازخریدی اهداف فرآیند

 دانشگاهبازخریدی کلیه مشمولین  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  68 صفحه  صفحه HC-RP-02 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  69 صفحه  صفحه HC-RP-03 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 برقراری حقوق بازنشستگی نام فرآیند

 اداره بازنشستگی واحد مسئول

 شرح

مشمول بازنشستگی علمی غیرهیأت و  علمیهیأت هر ساله تعدادی از پرسنل دانشگاه اعم 

 برقراری حقوق توسط ادارهفرآیند ، لذا اجرای باشندمیس موعد پیش از موعد و رأ

یعنی برقراری حقوق بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی فرآیند بازنشستگی و خروجی 

 .پذیردمیمربوطه انجام 

 متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد و راس موعد فرآیند ورودی

 تگی و برقراری حقوق بازنشستهشسصدور حکم بازن خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 سازمان بازنشستگی کشوری /کارگزینی واحدهای تابعه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

قوانین و مقررات ، فرم کمیته بازنشستگی پیش از موعد کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 خدمات کشوریبازنشستگی قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت 

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 دستورالعمل برقراری حقوق بازنشستگی قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شاخص
شمولین منجر به برقراری حقوق بازنشستگی به نسبت تعداد متقاضیان و مهای موافقتتعداد 

 بازنشستگی واحدها

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 برقراری حقوق بازنشستگی اهداف فرآیند

 دانشگاه بازنشستگیکلیه مشمولین  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  70 صفحه  صفحه HC-RP-03 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  71 صفحه  صفحه HC-RP-04 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 بازنشستگی کسورات انتقال و استرداد نام فرآیند

 اداره بازنشستگی واحد مسئول

 شرح

 نانچهچکارکنانی که به هر دلیلی رابطه کاری آنها با دانشگاه قطع شده باشد فرآیند در این 

بوده باشند قبل از قطع رابطه کارمند رسمی دانشگاه و مشمول صندوق بازنشستگی کشوری 

عی اجتماتأمین توانند با مراجعه به صندوق در صورت تمایل به برقراری حقوق بازنشستگی می

ز و در صورت احراز شرایط سنی و سابقه از نظر آن سازمان، متقاضی انتقال کسورات خود ا

 صندوق بازنشستگی قبلی به صندوق فعلی گردند.

 شگاهاجتماعی به دانتأمین اعم از  هاصندوقادعای سابقه افراد از سایر  ارائه درخواست فرآیند ورودی

 خروجی فرآیند
)اجرای  هاصندوقاجتماعی و یا سایر تأمین انتقال کسورات از صندوق بازنشستگی کشوری به 

 سازمان امور اداری و استخدامی( 35دستورالعمل شماره 

 
 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
سایر  /اجتماعیتأمین سازمان  /سازمان بازنشستگی کشوری /تابعه کارگزینی واحدهای

 ی بازنشستگیهاصندوق

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی 

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

انون قفرم درخواست استرداد و انتقال کسور، قوانین و مقررات  کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 اجتماعیتأمین استخدام کشوری، قانون 

 ماه 6 متوسط زمان اجرا

 سازمان امور اداری و استخدامی 35دستورالعمل شماره  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شاخص
الی به نسبت تعداد درخواستهای ارس تعداد انتقال و استرداد کسورات انجام شده در یک سال

 هاصندوقاز سایر 

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
اد جهت برقراری حقوق افر هاصندوقانتقال کسورات از صندوق بازنشستگی کشوری به سایر 

 قطع رابطه با دانشگاه

 اجتماعیتأمین کارکنان مشمول برقراری حقوق از  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  72 صفحه  صفحه HC-RP-04 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  73 صفحه  صفحه HC-RP-05 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 برقراری حقوق وراث نام فرآیند

 دانشگاه بازنشستگیسامانه خدمات  واحد مسئول

 شرح

 حائز نظر به اینکه بعضی از وراث بازنشستگان دانشگاه به لحاظ قانونی پس از فوت بازنشسته

خدمات  ، لذا پس از ارائه درخواست به سامانهباشندمیشرایط برخورداری از حقوق وظیفه 

و بررسی مستندات به لحاظ احراز شرایط، موضوع برقراری حقوق آن دانشگاه بازنشستگی 

 .گرددمیرسیدگی افراد توسط کارشناسان مربوطه 

 برقراری حقوق وظیفه وراث درخواست فرآیند ورودی

 برقراری حقوق وظیفه وراث خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری/ همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

 فرم درخواست برقراری حقوق وظیفه وراث، قوانین و مقررات کامپیوتر، اتوماسیون اداری

 بازنشستگی قانون استخدام کشوری

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 دستورالعمل برقراری حقوق وظیفه وراث فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 

 تعداد مشمولین قانونی برقراری حقوق وظیفه وراث به نسبت تعداد متقاضیان شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 برقراری حقوق وظیفه وراث اهداف فرآیند

 کلیه مشمولین برقراری حقوق وظیفه وراث فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی فرآیندمسئول پایش 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  74 صفحه  صفحه HC-RP-05 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  75 صفحه  صفحه HC-RP-06 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 سال 30قطع و استرداد کسور مازاد بر  نام فرآیند

  بازنشستگی اداره واحد مسئول

 شرح

 علمی غیرهیأتعلمی و هیأت با توجه به اختیارات قانونی دستگاه در نگهداری کارکنان اعم از 

سال خدمت حسب قوانین و مقررات  35و همچنین امکان ادامه خدمت کارکنان دانشگاه تا 

ی هاصندوقسال بازنشستگی سهم کارمند به 30مربوطه، لذا امکان قطع کسور مازاد 

 که پس از بررسی وضعیت کسورات پرداختی افراد و احراز آنباشدمیبازنشستگی میسر 

ریزی برنامهیه انسانی با امضا معاون توسعه مدیریت و توسط مدیریت توسعه سازمان و سرما

 .گرددمیمنابع دانشگاه مجوز مربوطه صادر 

 درخواست قطع کسور کارکنان فرآیند ورودی

 قطع کسور راس موعد و همچنین استرداد مازاد آن به کارکنان مشمول خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
یریت امور منابع دانشگاه/ مدریزی برنامهمعاون توسعه مدیریت و  /محیطی دانشگاهواحدهای 

 مالی دانشگاه/ سازمان بازنشستگی کشوری

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

 راتقوانین و مقر، سال 30فرم درخواست استرداد کسور مازاد  ،کامپیوتر، اتوماسیون اداری

 بازنشستگی قانون استخدام کشوری

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 دستورالعمل قطع کسور بازنشستگی قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد مشمولین قطع کسور بازنشستگی به نسبت تعداد متقاضیان شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 کارمند و استرداد مازاد آن سال سهم 30قطع کسور بازنشستگی راس  اهداف فرآیند

 سال سهم کارمند و استرداد مازاد آن 30کلیه مشمولین قطع کسور بازنشستگی راس  فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  76 صفحه  صفحه HC-RP-06 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  77 صفحه  صفحه HC-RP-07 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 محاسبه خدمات غیر رسمی نام فرآیند

 بازنشستگیاداره  واحد مسئول

 شرح

ابطه در مورد کارکنانی مصداق دارد که در طول خدمت در دانشگاه دارای دوران رفرآیند این 

دیل وضعیت که در زمان تبباشند میغیررسمی )سربازی، طرح، دستیاری، قراردادی و پیمانی( 

به رسمی آزمایشی و انتخاب صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان صندوق نهایی پرداخت 

ی هاصندوقکسورات می بایست درصورت عدم کسر کسورات بابت دوران مذکور به 

بازنشستگی وفق نوع قرارداد نسبت به محاسبه و تعیین بدهی آن مدت به صندوق 

 .اقدام الزم بعمل آیدای بیمهجهت تجمیع سوابق بازنشستگی فعلی )کشوری(

  درخواست محاسبه خدمات غیر رسمی فرآیند ورودی

 واریز کسورات دوران غیررسمی به صندوق بازنشستگی جهت تجمیع آن در زمان بازنشستگی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
کلیه  /اجتماعیتأمین سازمان بازنشستگی کشوری/ سازمان  /کارگزینی واحدهای تابعه

 اجرائی دولتیهای دستگاه

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

فرم درخواست محاسبه خدمات غیر رسمی، قوانین و مقررات  ،کامپیوتر، اتوماسیون اداری

 بازنشستگی قانون استخدام کشوری

 روز 15 زمان اجرامتوسط 

 دستورالعمل محاسبه خدمات غیر رسمی قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 به نسبت تعداد متقاضیان تعداد مشمولین محاسبه خدمات غیر رسمی شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 کارکنانافراد قبل از زمان بازنشستگی در آخرین صندوق ای بیمهتجمیع سوابق  اهداف فرآیند

 کلیه کارکنان دارای سوابق غیررسمی دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 رئیس اداره بازنشستگی مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  78 صفحه  صفحه HC-RP-07 فرآیندکد 
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گروه تشکیالت



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  80 صفحه  صفحه HC-OS-01 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 تشکیالتافزار نرم سیستم در مجازی و مصوب سازمانیی هاپست ایجاد نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

)اعم  سازمانی هر واحدی هاپستپس از تصویب نمودار سازمانی و بازنگری تشکیالت تفصیلی، 

افزار نرماز مصوب و مجازی( با توجه به تعاریف مفاهیم کاربردی، در جایگاه صحیح در سیستم 

 .گرددمیتشکیالت ایجاد 

 فرآیند ورودی
 براساس تشکیالتافزار نرم سیستم در تابعه واحدهای اصلیهای دپارتمان و واحدها ایجاد

 شده بازنگری تفصیلی تشکیالت و مصوب سازمانی نمودار

 تشکیالتافزار نرمسازمانی ایجاد شده )مصوب و مجازی( در سیستم ی هاپست خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 شرکت چارگون /مدیریت آمار و فناوری اطالعات واحد آمار مدیریت توسعه/ همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

شکیالت ت، تشکیالت، کتابچه تشکیالت مصوبافزار نرمسیستم  ،اتوماسیون اداریکامپیوتر، 

ادی، آمار و اطالعات نیروهای قرارد تشکیالتی،و ضوابط ها بخشنامهمصوب بازنگری شده، 

 مشاغلبندی طبقهطرح نامه آیین

 

 

 

 ماه 6 متوسط زمان اجرا

 و ضوابط تشکیالتیها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

های سازمانی مصوب و مجازی واحدی هاپستایجاد شده در سیستم به کلیه ی هاپستتعداد  شاخص

 دانشگاهتابعه 

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
 تشکیالتافزار نرم سیستم در مجازی و مصوب سازمانیی هاپست ایجاد 

 جدید سازمانیی هاپست شماره و عنوان براساس احکام صدور 

 کلیه کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  81 صفحه  صفحه HC-OS-01 فرآیندکد 

 

 

 

 

    

                                        
                                       
                                    

            

           

                                 
                           

            

                                      
                      

           

                                     
                                      
                                

                                   

           

                                      
                                  

      

              

                                       
                      

            

     

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  82 صفحه  صفحه HC-OS-02 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 احتمالی مغایرات رفع جهت واحدها تشکیالت سازمانیی هاپستای دوره بررسی نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

داری ابا توجه به امکان وجود مغایرات بین تشکیالت تفصیلی ستاد و تشکیالت موجود در امور 

و  گرددمیجلسات هماهنگی با امور اداری واحدها برگزار ای دورهواحدهای تابعه، به صورت 

اد سازمانی و کارکنان قراردادی واحد مربوطه با تشکیالت موجود در ستی هاپستشاغلین 

 .شودمی تطبیق داده

 هدانشگا واحدهای تفکیک به مغایرات رفع جلسات زمانبندی جدول تهیه وریزی برنامه فرآیند ورودی

 مجموعه تشکیالت به روز شده واحدهای تابعه دانشگاه خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 کلیه واحدهای تابعه دانشگاه اداره کارگزینی همکارواحدهای 

 اجرایی و منابع مصرفیابزارهای 

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

ن اداری، اطالعات آماری کارکنان قراردادی، اتوماسیوهای فرمکامپیوتر، کتابچه تشکیالت، 

 یتو ضوابط تشکیالها بخشنامهتشکیالت، افزار نرم

 ماه 3 متوسط زمان اجرا

 تشکیالتی و ضوابطها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 سازمانی آنی هاپستسازمانی هر واحد نسبت به کل ی هاپستموجود در های مغایرت شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 دانشگاه تابعه واحدهای رسانی تشکیالتبه روز اهداف فرآیند

 کلیه واحدهای تابعه دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 تشکیالترئیس گروه  مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  83 صفحه  صفحه HC-OS-02 فرآیندکد 

 

 

 

    

                                       
                                    

           

                                 
                                  

                   

            

                                   
                                     

           

                                  
                      

           

                                  
              

              

                       
                           

                    

                                      
                                       

                  

            

   

   

     

 

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  84 صفحه  صفحه HC-OS-03 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 اجرای تشکیالت مصوب بازنگری شده نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

. طی این گرددمیتابعه ابالغ واحدهای به  نمودنتشکیالت بازنگری شده و مصوب جهت اجرا 

با هماهنگی گروه ها مغایرتتابعه پس از اسمی نمودن تشکیالت جدید و رفع واحدهای فرآیند 

 .نمایندمیتشکیالت نسبت به صدور ابالغ و احکام جدید برای کارکنان اقدام 

 شده بازنگری مصوب تشکیالت اجرای زمینه درصالح ذی مقامات از دستور دریافت فرآیند ورودی

 خروجی فرآیند
طبق تشکیالت  شده و صدور ابالغ و احکام جدید برای پرسنل دانشگاهتشکیالت جدید اسمی 

 مصوب بازنگری شده

 
 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 تابعه دانشگاه و همکاران امور اداریواحدهای کلیه  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

های رمف، واحدهاتشکیالت خام و مصوب تشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 هادستورالعملو ها بخشنامه، اطالعات و آمارآوری جمع

 ماه 6 متوسط زمان اجرا

 و ضوابط تشکیالتیها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تابعه دانشگاه واحدهای یی که تشکیالت آنها اجرا شده به کل واحدهاتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
ه بانتقال اطالعات تشکیالت قدیم به تشکیالت جدید و صدور ابالغ و احکام جدید با توجه 

 مصوب جدیدی هاپست

 تابعه دانشگاهواحدهای کلیه کارکنان  فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  85 صفحه  صفحه HC-OS-03 فرآیندکد 

 

 

    

                                
                        

           

           

                                 
                        

                           

                       
                               

     

           

   

     

                             
                           
                            
                               

    

           

                              
                        

                             
                           

                           

                         
                             
                           

                          
                              
                            

     

            

   

                                   
                            
                      

            

                              
                                 

            

            



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  86 صفحه  صفحه HC-OS-04 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 سازمانیی هاپستایجاد و تغییر عنوان  ،اصالح نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

. پذیردمیصورت واحدها سازمانی پس از درخواست ی هاپستایجاد و تغییر عنوان  ،اصالح

کان و در صورت ام گیردمیبدین صورت که درخواست هر واحد مورد بررسی کارشناسی قرار 

به  که در صورت تصویب مراتب گرددمیرئیسه دانشگاه ارسال هیأت پیشنهاد تغییرات به 

 .گرددمیواحد مربوطه ابالغ 

 دانشگاه تابعه واحدهای از سازمانی پست تبدیل ویا ایجاد اصالح، پیشنهاد دریافت فرآیند ورودی

  با توجه به نیاز آنهاواحدها سازمانی ی هاپستایجاد و اصالح  ،تغییر عنوان خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
هیأت  سازمانی،ی هاپستایجاد و تغییر عنوان  ،خواست کننده جهت اصالحدرواحدهای 

 رئیسه دانشگاه

 و منابع مصرفیابزارهای اجرایی 

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

و  ضوابط، رئیسههیأت فرم مصوبات تشکیالت،  افزارنرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 دفترچه های تشکیالت، تشکیالتیهای نامهبخش

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 و ضوابط تشکیالتیها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 به کل پیشنهادات واصله هاپستایجاد و تغییرات صورت گرفته در عناوین  ،اصالح شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 واحدهاسازمانی در راستای رفع نیازهای تشکیالتی ی هاپستاصالح و ارتقاء سطح  اهداف فرآیند

 کلیه کارکنان دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 تشکیالت رئیس گروه مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  87 صفحه  صفحه HC-OS-04 فرآیندکد 

 

 

    

                               
                             

             

           

                            
                   

            

                            
                            

                     

           

   

                            
                          
                            

           

                            
                

   

                            

                     

                             
                       

                

                      
              

                                 
                                

          

            

   
 

   

   
                           

         

                    

           

                           
                      

                                    
                                    
                                       
                                   

       

            

     

   

                               
                           

     

            

 

                          

            

   

   

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  88 صفحه  صفحه HC-OS-05 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 بازنگری و اصالح ساختار سازمانی دانشگاه )نمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی( نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

سال یکبار پس از کسب دستور از مقامات  5بطور معمول بازنگری و اصالح ساختار هر 

انشگاه با مد دنمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی فرآیند . طی این گیردمیانجام صالح ذی

تدوین و  وتهیه واحدها ضوابط تشکیالتی و نیاز  ،راهبردی دانشگاههای سیاستنظر قرار دادن 

 رسد.امنا دانشگاه میهیأت به تصویب 

 تشکیالت و سازمانی نمودار بازنگری زمینه درصالح ذی مقامات از دستور دریافت فرآیند ورودی

 تشکیالت بازنگری شده مصوب خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 تابعه دانشگاهواحدهای کلیه  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

، اطالعات و آمارآوری های جمعفرمتشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 های تشکیالت، کتابچههادستورالعملو ها بخشنامه ،هاصورتجلسه

 ماه 6 متوسط زمان اجرا

 دانشگاههای سیاست ،و ضوابط تشکیالتیها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 بازنگری شده به کل واحدهای تابعه دانشگاهواحدهای تعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
ح سطارتقاء جدیدالتاسیس و واحدهای تهیه تشکیالت جدید و بازنگری شده با در نظر گرفتن 

 هاپست

 کلیه کارکنان دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت پایش فرآیندمسئول 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  89 صفحه  صفحه HC-OS-05 فرآیندکد 

 

 

    

                                
                               

      

           

                            
      

            

                           

           

   

     

                                   
                             

                

           

                               
                               

           

                          

                                   
                               
                             

                 

            

   

                                 
                                      
                                

                                 
                                 

            

                                
                               
                               
                               

            

            

                               
                       
               

                      

            

   

                            
                          
                             
                           

           

            

                            
                     

                               
                 

            

                           
    

            

 

 

   

   

   



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  90 صفحه  صفحه HC-OS-06 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 دیپست سازمانی جهت جذب نیروهای طرحی و قراردادی و تغییر عنوان نیروهای قرارداتأیید  نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

وم بلوکه دانشگاه مبنی بر لز نامهآیینبا توجه به دستورالعمل صادره از وزارت بهداشت و 

نمودن پست برای نیروهای طرحی وقرارداد حرفه ای، در صورت وجود پست بالتصدی مراتب 

روهای تا جذب نیروی طرحی و قراردادی و تغییر عنوان نی شودمیبه اداره استخدام اعالم 

 قراردادی امکانپذیر گردد.

 بالتصدی سازمانی پست وجود بررسی جهت استخدام اداره از نیاز اعالم نامه دریافت فرآیند ورودی

 خروجی فرآیند
های تغییر عنوان نیروو یا جذب و بکارگیری نیروهای طرحی و قراردادی مورد نیاز دانشگاه 

 قراردادی که شرایط الزم را دارند.

 
 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 مشاغلبندی طبقهواحدهای تابعه پیشنهاد دهنده، اداره استخدام، گروه  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

و ها بخشنامه ،هاقراردادیفرم تغییر عنوان تشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 تشکیالتهای کتابچه، هادستورالعمل

 روز 1 زمان اجرا متوسط

 و ضوابط تشکیالتیها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شده به کل پیشنهادات واصلهتأیید ی هاپستتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
 جذب و بکارگیری نیروهای طرحی و قراردادی مورد نیاز دانشگاه 

  قراردادی که شرایط الزم را دارندتغییر عنوان نیروهای 

 واحد پیشنهاددهنده، نیروهای طرحی و قراردادی فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  91 صفحه  صفحه HC-OS-06 فرآیندکد 

 

 

 

 

    

                                  
               

            

                               
                           

              

             

   

     

                              
                               

   

            

              
                 

                            

   

                                 
             

           

   

                                 
         

            

 

 

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  92 صفحه  صفحه HC-OS-07 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 نام فرآیند
های بیمارستانی و توسعه بخش ،های آموزشی جدیدتهیه تشکیالت مراکز تحقیقاتی و گروه

 هاشبکهجدید در واحدهای 

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

جدید و یا توسعه یافته که دارای مجوز الزم از مراجع واحدهای تشکیالت تفصیلی برای 

و ضوابط ها بخشنامهذینفع و در نظر گرفتن واحدهای با هماهنگی باشند میصالح ذی

هیأت رئیسه محترم دانشگاه و تصویب آن توسط هیأت تشکیالتی تهیه و پس از طرح در 

 .گرددمیمزبور برای اجرا به واحدهای مربوطه ابالغ 

 فرآیند ورودی
 توسعه جدید، آموزشی هایوگروه تحقیقاتی مراکز جهت تشکیالت ایجاد پیشنهاد دریافت

 درمانی بهداشتی هایشبکه در جدید واحدهای و بیمارستانی هایبخش

  تشکیالت مصوب و قابل اجرا فرآیندخروجی 

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 دانشگاهواحدهای تابعه  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

فرم مصوبه  ،التیو ضوابط تشکیها بخشنامهتشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 مدارک و مستندات الزم، رئیسههیأت 

 ماه 2 متوسط زمان اجرا

 و ضوابط تشکیالتیها بخشنامه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شاخص
تشکیالت تهیه شده جهت واحدهای جدید به کل پیشنهادات دریافتی از واحدها در خصوص 

 ایجاد واحدهای جدید

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 تشکیالت مناسب برای واحدهای جدید و توسعه یافته تهیه اهداف فرآیند

 واحدهای پیشنهاد دهنده فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 پزشکی و خدمات دانشگاه علوم

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  93 صفحه  صفحه HC-OS-07 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  94 صفحه  صفحه HC-OS-08 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 میعلهیأت سازمانی جهت انتقال و انتصاب کارکنان و اعضای ی هاپستاعالم نظر در خصوص  نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح
ه در صورت وجود پست بالتصدی برای متقاضیان انتصاب و انتقال، مراتب به واحدهای مربوط

 اعالم و با رعایت ضوابط و مقررات به آنان اختصاص می یابد.

 علمیهیأت  اعضای و کارکنان انتصاب و انتقال جهت واحدها سوی از پیشنهاد دریافت فرآیند ورودی

 فرآیندخروجی 
یأت ه اعضای پیشنهادی، انتقال کارکنان وی هاپستبه علمی هیأت انتصاب کارکنان و اعضای 

 به واحدهای موردنظرعلمی 

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
هیأت ور اداره ام /کارگزینی امور اداری /مشاغلبندی طبقهگروه  /دانشگاهواحدهای تابعه 

 علمی

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی گروه تشکیالت

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

های فترچهد، ی تشکیالتیهادستورالعملتشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 تشکیالت

 روز 3 متوسط زمان اجرا

 مشاغلبندی طبقهی تشکیالتی و هادستورالعمل قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 هاهای انتقال و انتصاب از سوی واحدتعداد انتصابات و انتقال انجام شده به کل درخواست شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
اختصاص پست مناسب به واجدین شرایط انتصاب و همچنین متقاضیان انتقال به واحد، جهت 

 رفع نیاز دانشگاه

 دهنده، متقاضیان انتصاب و انتقالواحدهای درخواست فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  آخرین بازنگریتاریخ  143 از  95 صفحه  صفحه HC-OS-08 فرآیندکد 

 

 

    

                             
                              

               

           

                                    
                                  
                             

      

            

                         
                           

            

           

   

                              
                            

           

                         
               

   

                        
                         

              

                                    
                                  
                          

        

                

                                 
                       

                                    
                                  
                               

        

            

   
 

   

     

 

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  96 صفحه  صفحه HC-OS-09 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 پست برای نیروهای جدیداالستخدامتأمین  نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

پست برای نیروهای جدیداالستخدام، معموالً پس از اخذ مجوز استخدام صورت تأمین 

وه شغلی مشخص، گرهای رشته. بدین صورت که پس از اخذ مجوز استخدام در گیردمی

ز طی نماید که پس اتشکیالت به تعداد موردنیاز در واحدهای مربوطه، پست سازمانی بلوکه می

 یابد.مراحل استخدام به آنان اختصاص می

 مجوز استخدامدریافت  فرآیند ورودی

 بلوکه شده مناسب جهت نیروهای جدیداالستخدامپست های  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 اداره استخدام همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

های تشکیالت، فرم آمار و اطالعات، دفترچهتشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 رئیسههیأت آگهی استخدام، فرم 

 یکسال متوسط زمان اجرا

 مشاغلبندی طبقهتشکیالتی و  ضوابط قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 مصوبی هاپستبلوکه شده جهت استخدام به کل ی هاپستتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 پست برای نیروهای جدیداالستخدام تأمین  اهداف فرآیند

 ، واحدهای تابعه دانشگاهافراد جدیداالستخدام فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  97 صفحه  صفحه HC-OS-09 فرآیندکد 

 

 

 

    

                           
                               
                           

           

                             
                              

            

                             
                               
                             

         

           

   

     

                            
                               
                               
                           
                            
                            

                          

           

                              
                              
                              

                

            

                     
                            

                          
                          

   

 

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  98 صفحه  صفحه HC-OS-10 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 سازمانیی هاپست وظایف شرح تدوین و تهیه نام فرآیند

 گروه تشکیالت واحد مسئول

 شرح

شرح  می رسد.صالح ذیمراجع تأیید سازمانی پس از تهیه و تدوین به ی هاپستشرح وظایف 

وظایف مصوب جهت اطالع و استفاده مدیران، مسئولین و کارکنان در اختیار آنها قرار 

 .گیردمی

 واحدها تفکیک و مصوب تشکیالت اساس بر سازمانیی هاپست عناوین استخراج فرآیند ورودی

 سازمانیی هاپست مصوب وظایف شرح تدوین فرآیندخروجی 

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای تابعه دانشگاه  همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

نهایی تهیه های فرم تهیه پیش نویس،های فرمتشکیالت، افزار نرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 هادستورالعملشده وظایف، 

 روز کاری برای هر پست سازمانی 5 متوسط زمان اجرا

 ی تهیه شرح وظایفهادستورالعمل قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 نشگاهسازمانی دای هاپستیی که برای آنها شرح وظایف تهیه شده است به کل هاپستتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 هاپستتهیه شرح وظایف مناسب و قابل استفاده مدیران و کارکنان دانشگاه برای کلیه  اهداف فرآیند

 کلیه کارکنان دانشگاه فرآیندنفعان ذی

 رئیس گروه تشکیالت مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  99 صفحه  صفحه HC-OS-10 فرآیندکد 

 

 

    

                                      
                           

           

                               
                                           

        

            

                                 
         

           

                                    
                                  

    

           

                                       
                             

              

                                   
                  

                

                           
                                 

                  

                                      
                                
                        

            

   

   

     

                              

                



 

 

 

 

 

 

  گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  101 صفحه  صفحه HC-ST-01 فرآیندکد 

 

 

 

  

 شناسنامه فرآیند

 ارسال شناسنامه آموزشی برای افراد انتقال دائم به خارج از دانشگاه نام فرآیند

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان واحد مسئول

 شرح

پس از دریافت ابالغ انتقال خروجی و یا درخواست کتبی مستخدمین دانشگاه شناسنامه 

نهایی همراه با نامه رسمی به سازمان مقصد ارسال تأیید آموزشی آنها پس از بررسی و 

 گرددمی

 شدهتأیید ابالغ انتقال خروجی یا درخواست کتبی فرد مبنی بر دریافت شناسنامه آموزشی  فرآیند ورودی

 ها و موسساتارسال شناسنامه آموزشی به سایر دانشگاه خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

  اداره کارگزینی اداری همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

ا یابالغ انتقال خروجی  ،سامانه شناسنامه آموزشی )آذرخش( کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 درخواست کتبی افراد

 یک هفته متوسط زمان اجرا

 گروه آموزش یهادستورالعمل قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شاخص
ی شناسنامه خروجی از دانشگاه به کل افراد انتقالی از دانشگاه که داراهای نامهتعداد شناس

 اندآموزشی بوده

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 ارسال شناسنامه آموزشی فرد انتقال یافته جهت تکمیل پرونده پرسنلی اهداف فرآیند

ها انتقال که به سایر سازمان علمیغیرهیأت مدیران و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی  فرآیندنفعان ذی

 یابندمی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  102 صفحه  صفحه HC-ST-01 فرآیندکد 

 

 

 

    

                              
                                
                           
                           

                   

                           
                                  

     

                   

                         
                         

                   

                                  
                                     
                        

            

                   

     

                           

                   

 

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  103 صفحه  صفحه HC-ST-03 فرآیندکد 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 آموزشی الکترونیکیهای دورهبازپرداخت شهریه  نام فرآیند

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان واحد مسئول

 شرح

اند دهشآموزشی قبول های دورهبازپرداخت شهریه کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی که در 

ه در سقف مالی تعیین شده در دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگا )با توجه به

 هر سال(

 آموزشی الکترونیکی دانشگاه از سامانه آکادمیهای دورهگزارش قبول شدگان  فرآیند ورودی

 بازپرداخت شهریه کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 اداره امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 سامانه آکادمی، برنامه آفیس کامپیوتر،

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 هر سالدستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگاه در  قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 آموزشیهای دورههای انجام شده برای کارکنان به کل قبول شدگان تعداد بازپرداخت شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
ادی قبول آموزشی گذرانده شده به کارکنان رسمی پیمانی و قراردهای دورهبازپرداخت شهریه 

 شده دانشگاه در آزمون های الکترونیکی

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  104 صفحه  صفحه HC-ST-03 فرآیندکد 

 

 

 

 

 

    

تهیه و پردازش گزارش قبول 
شدگان دوره های آموزشی 
کارکنان قراردادی، پیمانی و 

رسمی در سامانه آکادمی
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ارسال گزارش به هر واحد تابعه همراه 
با نامه رسمی جهت بازپرداخت شهریه 

دوره های آموزشی قبول شدگان با 
در توجه به سقف مالی تعیین شده 

دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط 
مالی دانشگاه در هر سال

                   

     
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  105 صفحه  صفحه HC-ST-03 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 آموزشیهای کارگاهبرگزاری  نام فرآیند

 ضمن خدمت کارکنانگروه آموزش  واحد مسئول

 شرح
زسنجی آموزشی درخواست شده توسط واحدهای تابعه دانشگاه مطابق نیاهای کارگاهبرگزاری 

 انجام شده در دانشگاه

 درخواست رسمی واحدهای تابعه از مدیریت توسعه درخصوص برگزاری دوره آموزشی فرآیند ورودی

 راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاهبرگزاری کارگاه با مجوز کمیته  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
زم را از و مجوز الاند داشتهواحدهای تابعه دانشگاه که درخواست برگزاری دوره آموزشی را 

 اندنمودهکمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاه دریافت 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

سایل فضای آموزشی برگزاری کارگاه، تجهیزات و و ،اتوماسیون اداری ،اکسل و ورد کامپیوتر،

 سمعی و بصری

 ماه 4تا  1 متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

ست طرح تدوین و ارسال آن به صورت رسمی و درخواهای فرمدستورالعمل مربوطه درخصوص 

از مدیریت توسعه درخصوص اخذ مجوز از کمیته آموزش و دستورالعمل داخلی جهت برگزاری 

 هاکارگاه

 ابعه دانشگاهتدرخواست شده توسط واحدهای های کارگاهبرگزار شده به کل های کارگاهتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
دیران هدف خاص کارکنان یا مهای گروهحضوری عمومی و شغلی برای های دورهبرگزاری 

 هاعلمی دانشگاه به منظور افزایش دانش، مهارت و نگرش در جهت بهبود عملکرد آنغیرهیأت 

 هاکارگاهکلیه مدیران و کارکنان شرکت کننده در  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  106 صفحه  صفحه HC-ST-03 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  107 صفحه  صفحه HC-ST-04 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 کادمیآآموزشی مجازی و برگزاری آنها در سامانه های دورهجهت تدوین ریزی برنامه نام فرآیند

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان واحد مسئول

 شرح
جهت  شغلی موجود در دانشگاههای رشتهتطبیق نتایج نیازسنجی انجام شده با شرح وظایف 

 آموزشی غیر حضوری جدیدهای دورهتدوین 

 فرآیند ورودی
 آموزشیهای دوره با آن تطبیق و دانشگاه در موجود شغلیهای رشته وظایف شرح بررسی

 آکادمی سامانه در موجود

 کارکنان آموزشی الکترونیک در سامانه مجازی آموزشهای دورهبرگزاری  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 دانشکده مجازی و شرکت رایان پژوه سالمت همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

حتوای متجارب کارشناسان خبره در تهیه  ، استفاده ازسامانه آکادمی، برنامه آفیس کامپیوتر،

 آموزشی

 ماه 7تا  6 اجرامتوسط زمان 

 ی داخلی گروه آموزشهادستورالعمل قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تدوین شده جهت اجرا در هر سالهای دورهتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
ملکرد عآموزشی الکترونیک در سامانه آموزش مجازی دانشگاه جهت بهبود های دورهبرگزاری 

 کارکنان و مدیران

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  108 صفحه  صفحه HC-ST-04 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  109 صفحه  صفحه HC-ST-05 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 آموزشی ضمن خدمت کارکنانهای دورهتعیین اثربخشی  نام فرآیند

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان واحد مسئول

 شرح

خشی حضوری و غیرحضوری دانشگاه در سطوح اثربهای دورهآموزشی های دورهاثربخشی 

ر د. فرم اثربخشی سطح واکنش و یادگیری شودمیمدل کرک پاتریک به طور ساالنه انجام 

حضوری عمومی های دورهو اثربخشی  شودمیپایان هر آزمون توسط کاربران سامانه تکمیل 

و  ، یادگیری، رفتارسطح )واکنش 4شغلی در های دورهدر دوسطح )واکنش و یادگیری( و 

 .گیردمینتایج( مورد ارزیابی قرار 

 آموزشیهای دورهاثربخشی به منظور ارزیابی میزان اثربخشی های فرمطراحی و ارائه  فرآیند ورودی

 خروجی فرآیند
 4تا  1سطح  الکترونیک وهای دورهمدل کرک پاتریک برای  2و  1اثربخشی سطح گیری اندازه

 حضوریهای دورهبرای 

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 )در دوره حضوری( کلیه واحدهای تابعه متقاضی برگزاری دوره همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

 4شی کارکنان در ارزیابی اثربخهای فرم، سامانه آکادمی، excelو  wordهای نامهبرکامپیوتر، 

 دستورالعمل اجرای ارزیابی اثربخشی دوره ها، سطح

 

 متوسط زمان اجرا
ها دورهجرای حضوری که بستگی به مدت زمان اهای دورهالکترونیک و های دورهساالنه برای 

 دارد

 دستورالعمل اجرای ارزیابی اثربخشی قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 برگزاری شدههای دورهبه کل اند داشتهالکترونیکی و حضوری که سنجش اثربخشی های دوره شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 علمی دانشگاهغیرهیأت حضوری و غیرحضوری کارکنان های دورهارزیابی اثربخشی  اهداف فرآیند

 علمیغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  110 صفحه  صفحه HC-ST-05 فرآیندکد 
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 خدماتدانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  111 صفحه  صفحه HC-ST-06 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 شغلیهای رشتهو ها رستهتعیین نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران دانشگاه در کلیه  نام فرآیند

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان واحد مسئول

 شرح
شغلی موجود در های رشتهو ها رستهتعیین نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران با توجه به 

 آموزشی مطابق با نیازهای کارکنان و مدیرانهای دورهدانشگاه جهت اجرای 

 کشور از خارج و داخل در آموزشی نیازسنجی زمینه در مطالعه و پژوهش فرآیند ورودی

 های آتی آموزشیریزیبرنامههای آموزشی کارکنان و لحاظ نمودن آنها در تعیین اولویت خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 تمامی واحدهای تابعه دانشگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 زشینیازسنجی آموهای فرم، ، اتوماسیون اداریexcelو  wordهای نامهبرکامپیوتر، 

 یک سال متوسط زمان اجرا

 بخشنامه وزارت بهداشت درخصوص انجام نیازسنجی آموزشی فرآیند قوانین و مقررات حاکم بر

 شاخص
زشی شغلی که نیازهای آموزشی آنها اعالم شده است به کل نیازهای آموهای رشتهتعداد 

 شغلی موجود در دانشگاههای رشته

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره  

 اهداف فرآیند
 ازسنجی انجامآتی گروه آموزش کارکنان ستاد دانشگاه با توجه به نتایج نیریزی برنامهانجام 

 شغلی موجود در دانشگاههای رشتهو ها رستهشده برای 

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 خدماتدانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  112 صفحه  صفحه HC-ST-06 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  113 صفحه  صفحه HC-ST-07 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 آموزشی خارج از دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنانهای دورهثبت گواهینامه  نام فرآیند

 آموزش ضمن خدمت کارکنانگروه  واحد مسئول

 شرح
انشگاه با دخارج از آموزشی گذرانده و قبول شده در های دورهورود اطالعات و ثبت گواهینامه 

 های مورد قبول در شناسنامه آموزشی کارکنانتوجه به مجوز

 دارای مجوز مورد قبول گروه آموزش ضمن خدمتهای نامهدریافت گواهی فرآیند ورودی

 به روز شدن شناسنامه آموزشی کارکنان فرآیندخروجی 

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 همکارواحدهای 
ش با نظارت کارشناسان آموزها گواهینامهرابطین آموزشی در واحدهای تابعه جهت ثبت 

 کارکنان

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 آموزشیهای دورههای نامهگواهی، شناسنامه آموزشی )آذرخش(سامانه کامپیوتر، 

 هفته 2 متوسط زمان اجرا

 وزارت بهداشت های نامهبخش قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 بت گردیده استثآموزشی خارج از دانشگاه در آنها های دورهکه گواهی هایی شناسنامهتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 علمی غیرهیأت به روزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان رسمی پیمانی و قراردای  اهداف فرآیند

 علمیغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان رسمی پیمانی و قراردای  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  114 صفحه  صفحه HC-ST-07 فرآیندکد 

 

 

    

                               

                           

                          

                            
             

     

   
                                   

                    

                               
                             

          

   

                               
    

                        
                            

   

                                  
                              

                                 
                  

                             
                           

      

                   

                                
                                

        

                  

   



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  115 صفحه  صفحه HC-ST-08 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 نام فرآیند
ارکنان کآموزشی توسط کمیته راهبردی نظام آموزش های کارگاهو ها دورهصدور مجوز به 

 دانشگاه

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان مسئول واحد

 شرح
حضوری و های دورهصدور مجوز توسط کمیته راهبردی آموزشی کارکنان دانشگاه به 

 دانشگاه و نیازهای آموزشیهای سیاستغیرحضوری منطبق با 

 فرآیند ورودی
درخواست رسمی واحدهای تابعه جهت اخذ مجوز کمیته راهبردی کارکنان برای برگزاری 

 حضوری و غیرحضوریهای دوره

 آموزشی الکترونیکی و حضوری در دانشگاههای دورهصدور مجوز برای برگزاری  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 تمامی واحدهای تابعه درخواست کننده مجوز دوره آموزشی الکترونیکی و حضوری همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

آموزشی برای های دورهطرح تدوین های فرم، اتوماسیون اداری، برنامه آفیسکامپیوتر، 

 گاهصورتجلسات کمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانش حضوری و غیرحضوری،های دوره

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 اجرای مصوب هئیت رئیسه دانشگاهنامه آیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 یی که مجوز آنها در کمیته صادر شده استهاکارگاهو ها دورهتعداد  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند

  عمومی و شغلی منطبق با نیازسنجی آموزشی های دورهصدور مجوز برای برگزاری

 شغلی مختلفهای رشتهو ها رسته

  آموزشیهای کارگاهاستاندارد کردن نحوه برگزاری 

 
 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  116 صفحه  صفحه HC-ST-08 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  آخرین بازنگریتاریخ  143 از  117 صفحه  صفحه HC-ST-09 فرآیندکد 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 نام فرآیند
احکام  والکترونیکی و حضوری پرسنل دانشگاه در شناسنامه آموزشی های دورهورود اطالعات 

 پرسنلی کارکنان

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان واحد مسئول

 شرح

رسمی و  آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان قراردادی، پیمانی وهای دورهورود اطالعات 

آموزشی در های دورهآنها توسط کارشناسان گروه آموزش کارکنان ستاد و ثبت ساعات تأیید 

 احکام پرسنلی کارکنان رسمی و پیمانی

 فرآیند ورودی
حضوری از واحدهای های کارگاهگذرانده شده و گزارش های دورهگزارش سامانه آکادمی از 

 تابعه برگزار کننده دوره

 خروجی فرآیند
ارکنان آموزشی در احکام کارگزینی کهای دورهثبت ساعات و  به روز شدن شناسنامه آموزشی

 رسمی و پیمانی

 
 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 انسانیآمار و اطالعات نیروی واحد ، واحدهای تابعه برگزار کننده کارگاه همکارواحدهای 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

، سامانه آکادمی، سامانه اتوماسیون اداری، سامانه شناسنام آموزشی )آذرخش(کامپیوتر، 

 گذرانده شدههای دورهگزارش استخراج شده از ، Officeبرنامه 

 سال 1 متوسط زمان اجرا

 ی گروه آموزشهادستورالعمل فرآیندقوانین و مقررات حاکم بر 

 شاخص
که هایی امهشناسنآموزشی در آن ثبت گردیده به تعداد های دورهکه هایی شناسنامهتعداد 

 آموزشی باید در آن ثبت گرددهای دوره

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 کارکنان رسمی و پیمانیبه روز رسانی شناسنامه آموزشی و خالصه احکام پرسنلی  اهداف فرآیند

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  آخرین بازنگریتاریخ  143 از  118 صفحه  صفحه HC-ST-09 فرآیندکد 
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گزارش گیری از ساعات دوره های آموزشی وارد شده در 
شناسنامه در پایان هر سال

                             

ارسال گزارش های پردازش شده به شرکت چارگون

                               

ورود یکجای ساعات آموزشی گذرانده شده در خالصه احکام 
پرسنلی کارکنان رسمی و پیمانی

           

بررسی صحت ساعات وارد شده در خالصه احکام پرسنلی یا 
تکمیل آن توسط کارگزین

                         

 



 

 

 

 

 

  مشاغلبندی طبقهروه گ



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  120 صفحه  صفحه HC-JC-01 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

  احتساب تجربه بخش غیردولتی نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه واحد مسئول

 شرح

مشاغل بندی طبقهتشکیالت و نامه آیین متقاضیان احتساب تجربه بخش غیردولتی با توجه به

 پس از تکمیل و کارگزینی واحد نمایندمیدرخواست خود را به کارگزینی واحدهای تابعه ارائه 

 نماید.مستندات، مدارک را جهت طرح و بررسی درکمیته مهندسی مشاغل دانشگاه ارسال می

 درخواست شخص مبنی بر احتساب تجربه بخش غیر دولتی  فرآیند ورودی

 علمیغیرهیأت  احتساب تجربه بخش غیردولتی مستخدمین رسمی و پیمانی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 اداره کارگزینی ستاد و واحدهای تابعه واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

مرتبط، های نامهمشاغل و سایر بخشبندی طبقهنامه آیینکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

 اجتماعیتأمین مرتبط با احتساب تجربه بخش غیردولتی، سایت سازمان های فرم

 

 هفته 2 متوسط زمان اجرا 

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
ی و های علوم پزشکی و خدمات بهداشتها و دانشکدهبندی مشاغل دانشگاهطبقهنامه آیین

 درمانی

 
 تعداد صورتجلسات ارسالی جهت احتساب تجربه بخش غیردولتی به نسبت کل متقاضیان شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 احتساب تجربه بخش غیردولتی و افزایش پرداخت ناشی از آن اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت کلیه کارکنان پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقهگروه  رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  121 صفحه  صفحه HC-JC-01 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  122 صفحه  صفحه HC-JC-02 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 احتساب سوابق دوران قراردادی مستخدمین رسمی و پیمانی در سابقه خدمت دولتی نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه واحد مسئول

 شرح

معاونت توسعه مدیریت و  19/6/93 مورخ 93د//7822/110 به استناد بخشنامه شماره

و  سازمان مدیریت 24/12/94 مورخ 428607 منابع دانشگاه و نامه شمارهریزی برنامه

حکام دوران کشور، سوابق دوران قراردادی مستخدمین رسمی و پیمانی باتوجه به اریزی برنامه

 اجتماعی بعنوان سابقه خدمت قابل احتساب است.تأمین قراردادی و سوابق بیمه 

 فرآیند ورودی
 سازمانی واحد از "دولتی خدمت سابقه در قراردادی دوران سوابق احتساب" مستندات وصول

 مشاغل مهندسی اصلی کمیته در طرح جهت متقاضی خدمت محل

 خروجی فرآیند
احتساب سوابق دوران قراردادی مستخدمین رسمی و پیمانی در سابقه خدمت دولتی و 

 برخورداری ایشان از حقوق شغلی مرتبط 

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند 

 ستاد و واحدهای تابعهاداره کارگزینی  واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

خشنامه مربوط به احتساب سوابق دوران قراردادی، بهای فرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، 

منابع دانشگاه، ریزی برنامهمعاونت توسعه مدیریت و  19/6/93 مورخ 93د//7822/110 شماره

 کشورریزی برنامهسازمان مدیریت و  24/12/94 مورخ 428607نامه شماره 

 هفته 2 متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 ریزی برنامهمعاونت توسعه مدیریت و   19/6/93 مورخ 93د//7822/110 بخشنامه شماره

 منابع دانشگاه

  کشورریزی برنامهسازمان مدیریت و  24/12/94 مورخ 428607نامه شماره 

 
 تعداد صورتجلسات ارسالی جهت احتساب سوابق دوران قراردادی به نسبت کل متقاضیان شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
احتساب سوابق دوران قراردادی مستخدمین رسمی و پیمانی در سابقه خدمت دولتی و 

 ایشان از حقوق شغلی مرتبط با احتساب سوابق دوران قراردادیبرخورداری 

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه کارکنان پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقه رئیس گروه مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  123 صفحه  صفحه HC-JC-02 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  124 صفحه  صفحه HC-JC-03 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 برهشغلی پایه، ارشد و خهای رتبهعلمی به غیرهیأت  ارتقای مستخدمین رسمی و پیمانی نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه واحد مسئول

 شرح

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  27/10/1389 مورخ 55588/200 در اجرای بخشنامه شماره

انسانی رئیس جمهور، مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه، مدت سنوات تجربی الزم )برای 

ال س 20سال و  8به رتبه شغلی پایه و ارشد به تریتب ارتقاء مشاغل تا سطح کاردانی( جهت 

ایه، به رتبه شغلی پارتقاء ت بوده و این مدت )برای مشاغل تا سطح کارشناسی و باالتر( جه

یی ارتقای ضوابط اجرا 6 براساس ماده .باشدمیسال  18سال،  12سال،  6 به ترتیب ارشد، خبره

متر کطبقه و رتبه شغلی شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق 

به بعد از  1/1/1388 تاریخ به ازای هر یک سال سوابق تجربی از نمایندمیتوسعه یافته خدمت 

 .شوندمیرتبه شغلی برخوردار ارتقاء یک سال تعجیل )کسر سال به نسبت( در 

 فرآیند ورودی
 کارگزینی از مشاغل مهندسی کمیته در طرح جهت "خبره و ارشد پایه، رتبه" مدارک وصول

 متقاضی خدمت محل سازمانی واحد

 متقاضیارتقاء صدور حکم   خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای تابعه /گروه آموزش ضمن خدمت، اداره کارگزینی ستاد واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

ی رتبه مربوط به ارتقاهای فرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، سیستم جامع پرسنلی آذرخش، 

درخصوص ضوابط اجرایی ارتقای  27/10/1389 مورخ 55588/200شغلی، بخشنامه شماره 

 مرتبطهای نامهطبقه و رتبه شغلی، سایر بخش

 هفته 3 متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و  27/10/1389 مورخ 55588/200بخشنامه شماره 

 رئیس جمهور

 شاخص
به رتبه شغلی پایه، ارشد و خبره به نسبت کل ارتقاء تعداد صورتجلسات ارسالی جهت 

 متقاضیان

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
ارتقای بهنگام رتبه شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی و برخورداری ایشان از حقوق شغلی 

 رتبه شغلیمرتبط با ارتقای 

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه کارکنان پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقه گروه رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  125 صفحه  صفحه HC-JC-03 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  126 صفحه  صفحه HC-JC-04 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 به رتبه شغلی عالی علمیغیرهیأت  ارتقای مستخدمین رسمی و پیمانی نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه واحد مسئول

 شرح

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  27/10/1389مورخ  55588/200در اجرای بخشنامه شماره 

انسانی رئیس جمهور، مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه، مدت سنوات تجربی الزم )برای 

ارتقاء . باشدمیسال  24به رتبه شغلی عالی ارتقاء ( جهت باالترمشاغل تا سطح کارشناسی و 

توسط  به رتبه شغلی عالی مستلزم مستندسازی تجربیات مرتبط با شغل مورد تصدی

از درصد از میانگین مجموع امتی 85به رتبه عالی کسب حداقل ارتقاء کارمندان است. برای 

ر دساعت دوره آموزشی  150رتبه شغلی و گذراندن ارتقاء ارزیابی سالیانه کارمند در طول 

ای ضوابط اجرایی ارتق 6 . براساس مادهباشدمیچارچوب نظام آموزشی کارمندان ضروری 

متر کطبقه و رتبه شغلی شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق 

به بعد از  1/1/88تاریخ  به ازای هر یک سال سوابق تجربی از نمایندمیتوسعه یافته خدمت 

 .شوندمیرتبه شغلی برخوردار ارتقاء یک سال تعجیل )کسر سال به نسبت( در 

 فرآیند ورودی
 سازمانی واحد کارگزینی از مشاغل مهندسی کمیته در طرح جهت "عالی" مدارک وصول

 متقاضی خدمت محل

 مستخدمین با مشاغل سطح کارشناسی و باالتر به رتبه شغلی عالیارتقاء  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای تابعه /کارگزینی ستادگروه آموزش ضمن خدمت، اداره  واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

ی رتبه مربوط به ارتقاهای فرمکامپیوتر، اتوماسیون اداری، سیستم جامع پرسنلی آذرخش، 

شغلی )فرم خالصه اطالعات پرسنلی، شناسنامه آموزشی، روگرفت آخرین حکم حقوقی 

درخصوص  27/10/1389 مورخ 55588/200(، بخشنامه شماره 502مستخدم، روگرفت فرم 

 مرتبطهای نامهضوابط اجرایی ارتقای طبقه و رتبه شغلی، سایر بخش

 هفته 3 متوسط زمان اجرا 

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  27/10/1389 مورخ 55588/200بخشنامه شماره 

 رئیس جمهور

 متقاضیانبه رتبه شغلی عالی به نسبت کل ارتقاء تعداد صورتجلسات ارسالی جهت  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
رتبه شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی و برخورداری ایشان از حقوق شغلی ارتقای بهنگام 

 مرتبط با ارتقای رتبه شغلی
 دانشگاهعلمی غیرهیأت کلیه کارکنان پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقه رئیس گروه مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  127 صفحه  صفحه HC-JC-04 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  128 صفحه  صفحه HC-JC-05 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 نام فرآیند
و احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان  اعمال مدرک تحصیلی

 در حین خدمت 

 مشاغلبندی طبقه گروه واحد مسئول

 شرح

درخصوص احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ عمل  موردهای نامهبراساس بخش

توانند تنها ، کارمندان میدر حین خدمت مستخدمین رسمی/ پیمانی و قراردادیشده توسط 

برای یک مقطع تحصیلی باالتر از مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام و درچارچوب 

مدرک تحصیلی بینی پیشمقررات مربوطه از مزایای استخدامی مدارک ماخوذه خود به شرط 

 اخذشده در شرایط احراز رشته شغلی فعلی برخوردار شوند.

 فرآیند ورودی
 واحد از "خدمت حین در شده اخذ تحصیلی مدرک اعمال" به مربوط مستندات وصول

 مشاغل مهندسی اصلی کمیته در طرح جهت متقاضی خدمت محل سازمانی

 اعمال مدرک تحصیلی و احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده در حین خدمت خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 ستاد و واحدهای تابعه، دانشکده محل اخذ مدرک تحصیلیاداره کارگزینی  واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

مدرک  مربوط به اعمالهای فرم کامپیوتر، اتوماسیون اداری، سیستم جامع پرسنلی آذرخش،

درخصوص ضوابط اجرایی  27/10/1389 مورخ 55588/200بخشنامه شماره  ،تحصیلی ماخوذه

علوم پزشکی و های دانشگاهمشاغل بندی طبقهطرح "مجموعه ارتقای طبقه و رتبه شغلی، 

 "خدمات بهداشتی و درمانی

 ماه 1 متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 کشورریزی برنامهسازمان مدیریت و  24/12/93 مورخ 170061 بخشنامه شماره 

  سازمان اداری و استخدامی کشور 25/8/95 مورخ 849042 شمارهبخشنامه 

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و مشاغل دانشگاهبندی طبقه طرح" مجموعه

 "درمانی

 شاخص
تعداد صورتجلسات ارسالی جهت اعمال مدرک تحصیلی اخذ شده در حین خدمت به نسبت 

 متقاضیانکل 

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
برخورداری مستخدمین از آثار استخدامی ناشی از احتساب مدرک تحصیلی ماخوذه در حین 

 خدمت

 دانشگاهعلمی غیرهیأت کلیه کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقه گروهرئیس  مسئول پایش فرآیند

http://vcmdrp.tums.ac.ir/files/odhcm/ebrahimi_e6971/files/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.PDF
http://vcmdrp.tums.ac.ir/files/odhcm/ebrahimi_e6971/files/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.PDF
http://vcmdrp.tums.ac.ir/files/odhcm/ebrahimi_e6971/files/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.PDF


 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهرانبهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  129 صفحه  صفحه HC-JC-05 فرآیندکد 
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 پزشکی و خدماتدانشگاه علوم 

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  130 صفحه  صفحه HC-JC-06 فرآیندکد 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 مدیریتی پایه و میانیهای پستانتصاب به  نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقه گروه واحد مسئول

 شرح

 35698/1804 ضوابط اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران براساس ضوابط شمارهباتوجه به 

کمیته  28/5/94 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و صورتجلسه مورخ 3/3/85 مورخ

بنی اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه درخصوص انتصاب مدیران پایه و میانی، واحد سازمانی پیشنهاد م

 وعالم بر انتصاب مستخدم به پست سازمانی مدیریت پایه یا میانی را جهت اظهار نظر به این مدیریت ا

تخدم ، شرایط احراز مسو موافقت مدیر محترم توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاهتأیید درصورت 

وافق براساس قوانین و مقررات مورد عمل در گروه مهندسی مشاغل دانشگاه بررسی و پس از اظهارنظر م

رد مدیریت محترم حراست دانشگاه و به شرط تحقق امتیازات معیارهای عمومی، اختصاصی و اخالقی، ف

 یابد.پیشنهادی به پست سازمانی مدیریت پایه/میانی انتصاب می

 
 فرآیند ورودی

 از "میانی یا پایه مدیریتی پست به پیمانی ز رسمی کارمند انتصاب" بر مبنی پیشنهاد وصول

 احراز شرایط نظر از آن جهت تطابق توسعه مدیر به مستخدم خدمت محل سازمانی واحد

 انتصاب مستخدمین رسمی و پیمانی به پست سازمانی مدیر پایه یا میانی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 واحدهای همکار
، اداره کارگزینی ستاد و واحدهای تابعه، گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان، گروه تشکیالت

 مدیریت حراست دانشگاه

 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

به  مربوط به انتصابهای فرمآذرخش،کامپیوتر، اتوماسیون اداری، سیستم جامع پرسنلی 

سعه معاونت تو  3/3/85مورخ  35698/1804مدیریتی پایه و میانی، ضوابط شماره های پست

کمیته اجرایی مهندسی مشاغل  28/5/94مدیریت و منابع وزارت متبوع، صورتجلسه مورخ 

مشاغل بندی طبقهطرح "دانشگاه درخصوص انتصاب مدیران پایه و میانی، مجموعه 

 "علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیهای دانشگاه

 ماه و دو هفته 1 متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع،   3/3/85مورخ  35698/1804ضوابط شماره 

کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه درخصوص انتصاب  28/5/94صورتجلسه مورخ 

ی و خدمات علوم پزشکهای دانشگاهمشاغل بندی طبقهطرح "مدیران پایه و میانی، مجموعه 

 "بهداشتی و درمانی

میانی به نسبت کل  ز مدیریتی پایههای پستتعداد صورتجلسات ارسالی جهت تصدی  شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره  متقاضیان

 تحقق اصل شایسته گزینی در انتصاب مدیران  اهداف فرآیند

 فرآیندنفعان ذی
علمی با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و دارای تجربه هیأت غیرمستخدمین رسمی و پیمانی 

 با ابالغ در پست مدیریتی پیشنهادی

 مشاغلبندی طبقه رئیس گروه مسئول پایش فرآیند



 
 پزشکی و خدماتدانشگاه علوم 

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  131 صفحه  صفحه HC-JC-06 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  132 صفحه  صفحه HC-JC-07 فرآیندکد 

 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 سازمانی غیرمدیریتی و غیرسرپرستیی هاپستانتصاب مستخدمین رسمی یا پیمانی به  نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقه روهگ واحد مسئول

 شرح

 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات دریافت شده از واحدهای تابعه درخصوص تغییر

سازمانی غیرمدیریتی و ی هاپستعنوان و انتصاب مستخدمین رسمی یا پیمانی به 

 غیرسرپرستی باتوجه ضوابط احراز مشاغل و سایر مقررات مربوط

 فرآیند ورودی
 خدمت محل سازمانی واحد از "پیشنهادی سازمانی پست تصدی" به مربوط مستندات وصول

 مشاغل مهندسی اصلی کمیته در طرح جهت متقاضی

 تغییر عنوان شغلی مستخدمین رسمی یا پیمانی خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 اداره کارگزینی ستاد و واحدهای تابعه، گروه تشکیالت واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

مجموعه  ی،مربوط به انتصاب و تغییرعنوان پست سازمانهای فرم کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 ،"علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیهای دانشگاهمشاغل بندی طبقهطرح "

 مرتبطهای نامهبخش

 هفته 1 متوسط زمان اجرا

 قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

  و  علوم پزشکی و خدمات بهداشتیهای دانشگاهمشاغل بندی طبقهطرح "مجموعه

 "درمانی

 و ارشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجراییبندی طبقهطرح " مجموعه"  

 
 شاخص

سازمانی غیرمدیریتی و ی هاپستتعداد صورتجلسات تاییدشده درخصوص انتصاب به 

 متقاضیانغیرسرپرستی نسبت کل 

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
بینی پیشتغییرعنوان شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی منطبق بر شرایط احراز مشاغل و 

 مقطع و مدرک تحصیلی فعلی در شرایط احراز رشته شغلی

 علمی دانشگاهغیرهیأت کلیه کارکنان پیمانی و رسمی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقه گروه رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  133 صفحه  صفحه HC-JC-07 فرآیندکد 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  134 صفحه  صفحه HC-JC-08 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 تبدیل وضعیت استخدامی نام فرآیند

 مشاغلبندی طبقهگروه  واحد مسئول

 شرح

ه، علمی دانشگاغیرهیأت اداری، استخدامی و تشکیالتی کارمندان  نامهآییندر راستای 

استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در یک فضای رقابتی و سنجش توانمندی های 

ه خواهد بود. دانشگا از طریق آزمون، مصاحبه و احراز صالحیت های عمومیعمومی و تخصصی 

 می تواند کسانی را که در آزمون استخدامی به صورت پیمانی پذیرفته شده اند، در صورت

داشتن سه سال خدمت پیمانی مطلوب و رضایتبخش به استخدام رسمی تبدیل وضعیت نماید، 

ستخدام ، افراد در پایان دوره آزمایشی به اباشدمیمدت خدمت آزمایشی از یک تا سه سال 

 قطعی پذیرفته و یا درصورت عدم شایستگی از خدمت برکنار می گردند.

 فرآیند ورودی
 واحد کارگزینی از مشاغل مهندسی کمیته در طرح جهت وضعیت تبدیل مدارک وصول

 متقاضی خدمت محل سازمانی

 مستخدمین قراردادی به پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعیتبدیل وضعیت استخدامی  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 استخدام، اداره کارگزینی خدمت کارکنان، اداره ضمنگروه آموزش هسته گزینش دانشگاه،  واحدهای همکار

 ستاد و واحدهای تابعه

 

، 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

اداری،  نامهآیینمربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، های فرم کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 مرتبطهای نامه، سایر بخشعلمی دانشگاهغیرهیأت استخدامی و تشکیالتی کارمندان 

 هفته 1 متوسط زمان اجرا

 علمی دانشگاهغیرهیأت اداری، استخدامی و تشکیالتی کارمندان  نامهآیین قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 تعداد صورتجلسات ارسالی جهت تبدیل وضعیت به نسبت کل متقاضیان شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 زینینیروی انسانی باتوجه به نیاز و رعایت عدالت استخدامی و شایسته گریزی برنامه اهداف فرآیند

 علمیغیرهیأت کلیه کارمندان پیمانی  فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقهگروه  رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 سازمان و سرمایه انسانیمجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه 

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  135 صفحه  صفحه HC-JC-08 فرآیندکد 

 

 

    

                            
                             
                               

      

                    

                 
                     

                      
     

                               
                          

               

                    

   

   

                          
         

                    

                     
             
        

   

   

                               
                            
                         
                       

                    

               

                    

     



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  آخرین بازنگریتاریخ  143 از  136 صفحه  صفحه HC-JC-09 فرآیندکد 

 

 

 شناسنامه فرآیند

 در طبقات شغلی رسمی و پیمانی ارتقای کارمندان  فرآیندنام 

 مشاغلبندی طبقهگروه  واحد مسئول

 شرح

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  27/10/1389 مورخ 55588/200 در اجرای بخشنامه شماره

 انسانی رئیس جمهور، مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه برابر با جدول شماره یک ضوابط

بول قاجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی و براساس شرایط احراز تحصیلی و سنوات تجربی قابل 

 ضوابط اجرایی 6 به یک طبقه استحقاقی در جدول حق شغل ارتقاء می یابند. براساس ماده

ق مناط ارتقای طبقه و رتبه شغلی شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در

به بعد  1/1/88 تاریخ به ازای هر یک سال سوابق تجربی از نمایندمیکمتر توسعه یافته خدمت 

 .شوندمیاز یک سال تعجیل )کسر سال به نسبت( در ارتقاء طبقه شغلی برخوردار 

 فرآیند ورودی

 کمیته صورتجلسه و شغلی طبقه ارتقای مشمول فرد پرسنلی اطالعات خالصه فرم وصول

 طرح جهت متقاضی خدمت محل سازمانی واحد از مستندات، سایر انضمام به مشاغل مهندسی

 دانشگاه مشاغل مهندسی اصلی کمیته در

 برخورداری از مزایای آنارتقای کارمندان در طبقات شغلی و  خروجی فرآیند

 پشتیبانفرآیند  نوع فرآیند

 اداره کارگزینی ستاد و واحدهای تابعه واحدهای همکار

 

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی ،

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 

ی طبقه مربوط به ارتقاهای فرم، سیستم جامع پرسنلی آذرخش کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

، روگرفت صورتجلسه پیشین گروه مهندسی مشاغل درخصوص ارتقای طبقه ظ.ب 12:18شغلی

درخصوص ضوابط اجرایی ارتقای  27/10/1389 مورخ 55588/200شغلی، بخشنامه شماره 

 مرتبطهای نامهطبقه و رتبه شغلی، سایر بخش

 هفته 1 متوسط زمان اجرا

 فرآیند قوانین و مقررات حاکم بر
درخصوص ضوابط اجرایی ارتقای طبقه و   27/10/1389 مورخ 55588/200بخشنامه شماره 

 رتبه شغلی

 متقاضیان تعداد صورتجلسات ارسالی جهت ارتقای طبقه شغلی به نسبت کل شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 اهداف فرآیند
برخورداری ایشان از حقوق شغلی  ارتقای بهنگام طبقه شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی و

 مرتبط با ارتقای طبقه شغلی

 علمیغیرهیأت  کلیه کارمندان رسمی و پیمانی فرآیندنفعان ذی

 مشاغلبندی طبقهگروه  رئیس مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم 

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  آخرین بازنگریتاریخ  143 از  137 صفحه  صفحه HC-JC-09 فرآیندکد 

 

 

    

                                
                                  
                                  
                                  

                             
                     

                    

                     
                     

         

                               
                          

               

                    

   

   

                 
                         

     

                    

                      
                    

         

   

   

                                
                           
                           

     

                    

               

                    

      



 

 

 

 

 

 عملکرد کارکنان ارزیابیگروه 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  139 صفحه  صفحه HC-PA-01 فرآیندکد 

 

 

 

 

  

 شناسنامه فرآیند

 دانشگاه علمی غیرهیأت ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان و مدیران  نام فرآیند

 ارزشیابی کارکنانگروه  واحد مسئول

 شرح
امه ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه ساالنه و پس از ارسال دستورالعمل و بخشن

 یابیارزبه صورت الکترونیک و از طریق سامانه فرآیند این . در حال حاضر گیردمیصورت 

  .شودمیعملکرد انجام 

  

 

 
 

  

 جهت تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای دانشگاهبه ارسال بخشنامه   فرآیند ورودی

 ثبت امتیاز ارزیابی عملکرد خروجی فرآیند

 مدیریتیفرآیند  نوع فرآیند

 اداره کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه واحدهای همکار

 ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی

 (و...، اطالعات افزارسخت)نرم و 
 عملکرد ارزیابیافزار نرم کامپیوتر، اتوماسیون اداری،

 ماه 5 متوسط زمان اجرا

 بخشنامه ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت و دستورالعمل مربوطه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند

 شده در زمان مقررتأیید تکمیل و های فرم درصد شاخص

 ساالنه شاخصگیری اندازهدوره 

 ارزیابی عملکردفرآیند افزایش سرعت و دقت  اهداف فرآیند

 دانشگاهعلمی غیرهیأت کلیه مدیران و کارکنان رسمی و پیمانی  فرآیندنفعان ذی

 ارزشیابی کارکنانرئیس گروه  مسئول پایش فرآیند



 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 منابع ریزیبرنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

 مجموعه فرآیندهای مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 96شهریورماه  تاریخ آخرین بازنگری 143 از  140 صفحه  صفحه HC-PA-01 فرآیندکد 
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