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 فصل اول

  منابع انسانی مدیریت
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    منابع انسانی یتمدیر 

                      

 ، ،اداره کیارزیینی  ،کارشناس ارزشیاابی  ،ارشناس امور اداریک مدیریت،مدیریت منابع انسانی متشکل از      

ر وظایف خاصی در زمانه کیاری  دا عهده واحد وکارشناس مربوطهباشد که هر  دبارخانه مرکیی و بایگانی می

هماهنگی این مجموعه در اجرای وظایف موجب برقراری هماهنگی با تمامی واحیدهای تابهیه    .باشد خود می

 .دانشگاه رسادن به اهداف کلی و استراتژیک دانشگاه است

 يست تعدادي از خدمات و وظايف انجام گرفته در حوزه مديريت منابع انسانيل

 نارو جذب و استخدام ی1

 استخدامی وضهات تبدیل ی2

 کارکنان انتقاالت و نقل  ی3

 پاراپیشکان و پیشکان خدمت قانون مشمولان ی4

 بازنشستگی ی5

 کارکنان ارزشاابی ی6

  تخلفات به رسادزی تهائ به کارکنان مهرفی ی7

 کارکنان بامه و سوابق به مربوط موضوعات ی8

 علمی هاأت به مربوط موضوعات کلاه  ی9

 

 شود. یارایه م منابع انسانیحوزه مدیریت  وظایف مربوط بهدامه برخی از فرایندهای در ا
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 فرایند بازنشستگی به طریق اجباری
 

 

 

 

 

 بلی  خیر 

 

 

 

 

 

 

 

 31اعالم اسامی بازنشستگان 

 سال

آیاااس خداااائز  راااسقا وااار ی   اااس   ی 

ساااسا ساااسب    اااس    03بسز شداااا)ی  

س یاااس   سد اااسی دا اااای یاااس د  ساااسزخس  

   خی بسوز؟سسا سن(  56

مطالعااااااااه دقیاااااااا  پرونااااااااده پرساااااااانلی 

موجااااااود در سااااااتاد دانشااااااگاه و تهیااااااه 

پرونااااااده )تطبیاااااا  احکااااااام، خالصااااااه 

ارقااااااااااام و...(توسااااااااااط کارشناسااااااااااان 

ذیاااااااااربط و رفاااااااااع ایرادهاااااااااای وارده 

باااااااااه پرونااااااااااده)جمع آوری سااااااااااواب  

غیاااااااار رساااااااامی(و تکمیاااااااال پرونااااااااده 

 بازنشستگی

ارسال  پایان کار و پرونده پرسنلی مستخدم 

 از محل خدمت به ستاد
صدور حکم بازخرید مرخصی بر اساس 

مانده مرخصی توسط کارشناسان امور 

 بازنشستگی

ه اداره هیئت تخلفات جهت صدور نامه ب

 نداشتن مشکل تخلفات اداری

صدور ابالغ بازنشستگی و اعالم 

به واحد محل خدمت توسط 

 ستگیکارشناسان امور بازنش

دریافت مدارک از مستخدم 

کارت ملی و شماره  -)تصویرشناسنامه

 حساب و مدرک تحصیلی(

صدور نامه به حراست 

دانشگاه جهت تسویه 

 حساب و دریافت تسویه

اعااااااالم تاااااااریخ دقیاااااا  

بازنشسااااااااتگی توسااااااااط 

اداره کااااااااارگزینی بااااااااه 

 محل خدمت مستخدم
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ثبت اطالعات و انجام محاسبات ذیربط در فرم 

توسط کارشناسان امور  2و 1های شماره 

 بازنشستگی

ارسال کلیه مدارک اطالعاتی و محاسباتی 

 به سازمان بازنشستگی جهت بررسی

عودت کلیه مدارک اطالعاتی و 

 محاسباتی به دانشگاه

ارسال مجدد کلیه مدارک به سازمان  رفع نواقص احتمالی مدارک

 بازنشستگی

صدور حکم بازنشستگی توسط سازمان 

 بازنشستگی 

ل حکم بازنشستگی مستخدم به محل ارسا بازنشستگی مستخدم به دانشگاهارسال حکم 

 خدمت

محاسبه و صدور ابالغ پاداش حسن انجام کار 

 توسط کارشناسان امور بازنشستگی

ارسال ابالغ پاداش حسن انجام کار 

 مستخدم به محل خدمت

تقدیم حکم بازنشستگی و ابالغ 

 پاداش حسن انجام کار به مستخدم

 


