
 چک لیست پایش واحد بایگانی

 ریزفرایند فرایند اصلی 
امتیاز 

 مکتسبه 
 تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ امتیاز 

مرتب بودن دفاتر 

 راهنما

 1   داشتن دفاتر راهنمای الفبایی 

        

نامگذاری هر یک از دفاتر راهنما براساس طبقه 
بندی استخدامی ) مثال دفتر راهنمای پرسنل 

 رسمی ، پیمانی و .... ( 
  2 

نوشتن نام هر یک از پرسنل در دفاتر طبق ابالغ 
 استخدامی افراد 

  2 

نوشتن کد پرونده در کنار نام و نام خانوادگی 
 پرسنل 

  2 

از عدد یک شروع می شود و برای  کد پرونده
پرونده ای که چند جلد دارد جلد یک و دو و 

 1/1و  1/2بیشتر در آن لحاظ می شود مثال جلد 
  2 

ثبت پرونده های 

پرسنلی در برنامه 

access   یاexcel 

در کامپیوتر به 

جهت سهولت 

 دسترسی به آنها 

هماهنگی با مسئول انفورماتیک واحد به جهت 

 excel    2یا  accessدرخواست ایجاد برنامه 

        

تشکیل فایل پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی 
 ، شرکتی ، طرحی ، هیات علمی 

  2 

 2   تشکیل فایل پرونده های راکد 

 2   تشکیل فایل پرونده های ارسالی 

وارد کردن مشخصات پرسنل طبق مشخصات 
 احکام 

  2 

 2   وارد کردن کد پرونده 

تشکیل پرونده های 

 پرسنلی

 1   اخذ کپی کارت ملی 

        

 1   اخذ کپی شناسنامه 

 1   اخذ مدرک تحصیلی 

 1   اخذ نامه هسته گزینش جهت تایید پرسنل 

 1   کارگزینی جهت ثبت واحد خدمتیاخذ ابالغ 

       



 ریزفرایند فرایند اصلی 
امتیاز 

 مکتسبه 
 تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ امتیاز 

بایگانی احکام ، 

نامه های پرسنلی ، 

مانده مرخصی ، 

ارزشیابی در 

پرونده های 

 پرسنلی 

کدگذاری نامه های پرسنلی ، احکام و ... از 

 excel   2یا  accessطریق برنامه 

 2   پشت برگ شماری نامه ها و احکام هر روز         

 2   جاگذاری نامه ها در پرونده 

پرینت نامه های 

داخلی از طریق 

 سیستم اتوماسیون 

در سیستم اتوماسیون در قسمت ابزار و جستجو 
 1   و گزارش گیری نامه  ها را کلیلک کرده 

        

در قسمت تاریخ روز قبل را انتخاب و جستجو 
 می کنیم 

  1 

تمامی نامه های داخلی را انتخاب کرده و پرینت 
 نموده 

  2 

در پرونده های پرسنلی طبق اسامی بایگانی می 
 کنیم 

  2 

فعال سازی تعریف 

ساختار بایگانی به 

جهت بایگانی نامه 

 های اداری 

 2   انفورماتیک واحدهماهنگی با مسئول 

        

در قسمت تعاریف سیستم اتوماسیون ، تعریف 
 ساختار بایگانی  فعال شود

  1 

در قسمت ساختار بایگانی می توان پوشه های 
مختلف برای تمامی نامه های اداری ) شامل 

بخشنامه ، صورت جلسه ، قرارداد و ... ( درست 
 کرد 

  2 

برای هر یک از پوشه ها یک کد سه رقمی تهیه 
 شود 

  1 

هر یک از نامه ها در کارتابل بایگانی به همین 
 ترتیب انتخاب شده و اختتام می شود 

  2 

بایگانی  نامه های 

اداری که به 

صورت فیزیکی 

تحویل داده می 

 شود 

 2   اخذ نامه های رسیده از دبیرخانه 

        

مطالعه نامه و کد گذاری نامه با توجه به موضوع 
 نامه 

  2 

کلیه کد نامه ها قبال در یک لیست تهیه و هر 
کد در مقابل موضوع نامه نوشته شود مثال کد 

 و غیره  111و کد صورتجلسه  111قرارداد 
  2 

نامه در زونکن اداری مرتبط با موضوع نامه 
 جاگذاری شود 

  2 
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امتیاز 
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 تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ امتیاز 

برگ شماری 

پرونده های 

 پرسنلی

روزانه همزمان با بایگانی کردن نامه های 
پرسنلی برگ شماری و زدن مهر مخصوص 

 واحد صورت می گیرد 
  5         

ارسال پرونده های 

 پرسنلی 

 2   دریافت حکم انتقال شخص به واحد دیگر 

        

 2   دریافت مفاصا حساب از واحد 

بازبینی پرونده توسط کارگزین به جهت طلب 
 نداشتن رتبه و طبقه 

  2 

 2   تنظیم نامه  و ارسال پرونده به واحد مقصد 

حذف پرونده از سیستم جاری و انتقال نام آن به 
 فایل پرونده های ارسالی 

  2 

اعالم وصول 

پرونده از سایر 

 مراکز

 2   دریافت پرونده از واحد مبدا 

        

 2   بررسی و صحت برگه های ارسالی  از واحد مبدا 

بازبینی پرونده توسط کارگزین به جهت نداشتن 
موارد ناقصی مانند طلب نداشتن رتبه ، طبقه و 

 غیره 
  2 

 2   تنظیم نامه اعالم وصول پرونده به واحد مبدا 

 راکد کردن پرونده 

 2   دریافت حکم استعفا ، اخراج ، فسخ قرارداد

        

خارج کردن نام پرونده از سیستم پرونده های 
 جاری 

  2 

وارد کردن نام پرونده در سیستم پرونده های 
 راکد 

  2 

 2   اختصاص کد به پرونده راکد 

 2   قرار دادن پرونده در انبار پرونده های راکد



 ریزفرایند فرایند اصلی 
امتیاز 

 مکتسبه 
 تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ امتیاز 

جداسازی اوراق 

امحایی طبق 

دستورالعمل 

سازمان اسناد و 

تحویل آن به نماینده 

 اسناد دانشگاه 

جدا کردن اوراق امحایی از پرونده های پرسنلی 
 3   شامل پیش نویس مکاتبات و احکام 

        

 2   کارت مانده مرخصی استحقاقی

 2   احکام و نامه های تکراری

کلیه برگ های ماموریت روزانه و برگ های 
درخواست مرخصی ساعتی و روزانه در پرونده 

 های  پرسنلی
  2 

تهیه فرم صورتجلسه اوراق امحایی با امضا 
 مسئولین مربوطه 

  2 

تحویل اوراق امحایی به نماینده اسناد دانشگاه 
 به جهت تحویل به سازمان اسناد 

  2 

         100   جمع کل امتیاز مکتسبه :    

 


