
 چک لیست پایش دبیرخانه 

 امتیاز کل امتیاز ریز فرآیند فرآیند اصلی

 تاریخ 

        

 اتوماسیون اداری وزارت

 5 بررسی نحوه دریافت نامه های موجو د در سیستم اتوماسیون وزارت

25         

 5 بررسی نحوه ذخیره سازی و ثبت نامه های ذخیره شده و مدت زمان ثبت آنها

بررسی نامه های ارسالی به وزارت و سایر دانشگاهها در سیستم اتوماسیون ) اسکن 

نامه و وارد نمودن کلیه اطالعات از قبیل امضا کننده ،شماره تاریخ   ، موضوع ، گیرندگان 

 و مراجع نامه و پیوستها (

10 

 5 بروز رسانی نامه ها در سیستم اتوماسیون وزارت

 شبکه دولت

 5 بررسی نامه های موجود در سیستم شبکه دولت

20         

 5 بررسی نحوه دریافت نامه های مرتبط با زیر مجموعه و مدت زمان ثبت آنها

 5 بررسی نامه های ارسالی ار طریق شبکه دولت

 5 بروز رسانی کلیه نامه های موجود در سیستم شبکه دولت



 امتیاز کل امتیاز فرآیندریز  فرآیند اصلی
 تاریخ 

    

تفکیک احکام 

 وماموریت

 2 بررسی نحوه تفکیک احکام و ماموریتها

 2 بررسی نحوه ارسال آنها جهت پرداخت         5

 1 بروز رسانی تفکیک کلیه احکام و ماموریتهای پرسنل

 و مراسالت ارسال

 2 بررسی ارسال و مراسالت نامه ها به واحدها

5         
بررسی نحوه نوشتن شماره نامه و موضوع نامه ها در دفاتر ارسال و مراسالت و ارسال 

 به واحدها
2 

 1 بروز رسانی کلیه نامه ها

 امحاء

بررسی نحوه امحاء دفاتر اندیکاتور و ارسال و مراسالت واحد دبیرخانه از نظر مدت 

 زمان نگهداری شده با نظر کارشناسی واحد اسناد
3 

5         

 2 بررسی صورتجلسات امحاء

         5 5 بررسی نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع و همکاران بصورت تلقنی و حضوری دمتمیز خ



 امتیاز کل امتیاز ریز فرآیند فرآیند اصلی
 تاریخ 

    

 ت نامه هاثب

 10 بررسی نحوه ثبت نامه های ارسالی

25         

 4 بررسی اطالعات تکمیلی نامه ها از قبیل سایر اطالعات و پیوستها و...

 بررسی نحوه ثبت نامه های دریافتی
10 

 بررسی ارتباط موضوع نامه ها با مدیریت مرتبط
1 

 پست

 بررسی نحوه پست نامه های ارسالی  عادی ، سفارشی و محرمانه به ادارات و....
2 

10         

 بررسی نحوه نوشتن آدرس گیرنده نامه روی پاکت و مهرو موم نمودن پاکت
2 

 بررسی نوشتن تمامی پاکات در برگ رسید اداره پست و اخذ رسید از نماینده پست
4 

 بررسی نحوه دریافت پاکات و بسته های رسیده از پست و تفکیک و توزیع آنها
2 

 جمع کل
100         

 


