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 دوم فصل

 تحول اداریو  سازمان توسعه مدیریت
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    تحول اداریتوسعه سازمان و  یتمدیر 

                       

گررو  سرازمان و    ،زشموآارشناس کمعاونت،  مدیریت،متشکل از  تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و     

 .باشرد  دار وظایف خاصری در زمننره کراری خرود مری      عهد  واحد وکارشناس مربوطهباشد که هر  می مشاغل،

هماهنگی این مجموعه در اجرای وظایف موجب برقراری هماهنگی برا تمرامی واحردهای تابعره دانشرگا  در      

 .جهت توسعه سازمان و رسندن به اهداف کلی و استراتژیک دانشگا  است

 تحول اداريسازمان و يست تعدادي از خدمات و وظايف انجام گرفته در حوزه مديريت توسعه ل

 واحدها تشکنالت و ساختار اصالح ر1

 دانشگا  مدیران و کارکنان آموزش ر2

 کارکنان رتبه و طبقه ارتقاء ر3

 دانشگا  واحدهای عملکرد ارزیابی ر4

 سازمانی ردیف  و سازمانی پست عنوان تغننر ر5

 سپاری برون ر6

 مدیران انتصاب و انتخاب ر7

 کارکنان تحصنلی مدرک ارتقاء ر8

 op  و  hop  عملکرد مدیریت ر9

 اداری اتوماسنون ر11

 پنشنهادها نظام ر11

 

 شود. یارایه م تحول اداریتوسعه سازمان و حوز  مدیریت  وظایف مربوط بهدر ادامه برخی از فرایندهای 
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 فرایند ارتقاء مدرک تحصيلي کارکنان

 

 

 

 

 

 امکان                                                                                 

 

 عدم امکان                                                                         

 

                                                          موافقت                                                                                

 

 عدم موافقت                      اعمال مدرک بدون تغییرات

                                                                                               

       

 تغییر با تبدیل پست و اعمال مدرک تحصیلی                                

                          

 

  

 

 

 

 

درخواست متقاضج 

 به واحد
بررسج واحد و اعهم به 

 معاونت تخممج

بررسج معاونت تخممج و اعهم 

 به معاونت توسعه مدیریت و منابع

بررسج مدرک تحمی ج، 

 رایط احراز،  رایط 

مستخدم و امکا  اعمال 

 مدرک

اعهم پاسخ 

 منفج به واحد

طرح در کمیته اجرای طبقه بندی 

 م اغل جهت اتخاذ تممیم

ررسی شرایط متقاضی ب

 در کمیته

اعهم پاسخ منفج 

 کمیته به واحد
اعهم به کارگزینج 

جهت اقدام و 

 احتساب

 طرح در کمیته انتمابات

بررسی نوع 

 درخواست

A 



8 
 

 موافقت                                                                        مخالفت                         

     

 تعیین پست و انتصاب            

 تعیین پست و انتصاب                                                                                                 

 

  

 

    

  موافقت 

    

 

 مخالفت                                         

 

بررسج درخواست در 

 کمیته انتمابات

اعهم پاسخ منفج 

 به واحد ذیربط
 بررسج نوع درخواست

اعهم به 

کارگزینج جهت 

 مدور حکم

اعهم به وزارت متبوع 

 هت تبدیل پستج

بررسج و اعهم نظر 

 توسط وزارت 

اعهم به 

کارگزینج جهت 

 مدور حکم

اعهم پاسخ منفج 

 به واحد ذیربط
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