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 تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

برون 
 سپاری

آیا کارشناس دستورالعمل برون سپاری را 
 مطالعه نموده است؟

کارشناس بر دستورالعمل برون سپاری 
 مسلط می باشد

4     

برنامه برونسپاری در واحد تدوین شده  آیا
 است؟

     5 تدوین برنامه برونسپاری در واحد

آیا مصوبات کمیته برون سپاری اجرایی شده 
 است؟

     4 جلسات برون سپاری برگزار می گردد

آیا گزارش گیری و ارزیابی اثر بخشی از برون 
 سپاری ها انجام شده است؟

بخشی از برون گزارش گیری و ارزیابی اثر 
 سپاری ها

3     

آموزش 
 کارکنان

آیا نیاز سنجی و احصاء نیازهای آموزشی 
 کارکنان انجام شده است؟

انجام نیازسنجی دوره های آموزشی جهت 
 کارکنان

2     

آیا نیاز سنجی و احصاء نیازهای آموزشی 
 مدیران انجام شده است؟

انجام نیازسنجی دوره های آموزشی جهت 
 مدیران

2     

آیا مجوز الزم جهت اجرای دوره های آموزشی 
 از کمیته آموزشی اخذ شده است؟

     2 اخذ مجوز دوره های آموزشی

آیا اطالعات آموزشی کارکنان در سامانه 
 آموزشی ثبت شده است؟

     2 ثبت اطالعات آموزشی کارکنان در سامانه

آیا ارزیابی و سنجش اثر بخشی دوره های 
 کارکنان انجام شده است؟آموزشی 

انجام ارزیابی و سنجش اثر بخشی دوره 
 های آموزشی

2     
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 ارتقاء رتبه

     1 205 تکمیل فرم کارکنان واحد تکمیل شده است؟ 205آیا فرم 

آیا فهرست اسامی افراد واجد شرایط ارتقاء رتبه 
 احصاء شده است؟

فهرست اسامی افراد واجد شرایط ارتقاء رتبه 
 احصاء شده است

1     

آیا کارشناس تسلط الزم جهت احتساب تجربه 
 کارکنان را دارد؟

کارشناس تسلط الزم جهت احتساب تجربه 
 کارکنان را دارد

5     

لیست اسامی واجد شرایط اخذ رتبه در موعد آیا 
 مقرر در سامانه یا به ستاد ارسال می گردد؟

لیست اسامی واجد شرایط اخذ رتبه در موعد 
 مقرر در سامانه یا به ستاد ارسال می گردد

1     

آیا اطالع رسانی مناسب به کارکنانی که فاقد 
یکی از شرایط ارتقاء رتبه می باشند جهت رفع 

 مربوط در موعد مقرر داده شده است؟نقص 

اطالع رسانی مناسب به کارکنانی که فاقد 
یکی از شرایط ارتقاء رتبه می باشند جهت 
رفع نقص مربوط در موعد مقرر داده شده 

 است

1     

آیاصدور  احکام کارگزینی ارتقاء رتبه پس از 
 دریافت صورتجلسه در موعد مقرر؟

رتبه پس از صدور احکام کارگزینی ارتقاء 
 دریافت صورتجلسه در موعد مقرر

1     
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ارتقاء 
 طبقه

آیا احکام ارتقاء طبقه پس از دریافت 
 صورتجلسه در موعد مقرر صادر می شود؟

ارتقاء طبقه پس از دریافت احکام 
 صورتجلسه در موعد مقرر صادر می شود

1     

آیا رونوشت احکام صادر )ارتقاء طبقه( به ستاد 
 دانشگاه ارسال می شود؟

رونوشت احکام صادر )ارتقاء طبقه( به ستاد 
 دانشگاه ارسال می شود

2     

انتخاب و 
انتصاب 
 مدیران

خاب نامه انتآیا کارشناس تسلط کافی از آیین 
 و انتصاب مدیران دارد؟

کارشناس تسلط کافی از آیین نامه انتخاب 
 و انتصاب مدیران دارد

5     

آیا شرایط احراز انتخاب و انتصاب مدیران در 
 واحد رعایت می شود؟

شرایط احراز انتخاب و انتصاب مدیران در 
 واحد رعایت می شود

6     

نظارتی جهت آیا استعالم الزم از واحدهای 
 انتخاب و انتصاب مدیران اخذ می گردد؟

استعالم الزم از واحدهای نظارتی جهت 
 انتخاب و انتصاب مدیران اخذ می گردد

4     

آیا در صدور ابالغ و احکام انتخاب و انتصاب 
 مدیران شرایط الزم رعایت می شود؟

در صدور ابالغ و احکام انتخاب و انتصاب 
 رعایت می شودمدیران شرایط الزم 

2     
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نظام 
 پیشنهادات

آیا کارشناس تسلط الزم بر آیین نامه نظام 
 پیشنهاد ها را دارد؟

کارشناس تسلط الزم بر آیین نامه نظام 
 پیشنهاد ها را دارد

3     

آیا کارشناس تسلط الزم بر سامانه نظام 
 پیشنهادها را دارد؟

کارشناس تسلط الزم بر سامانه نظام 
 پیشنهادها را دارد

3     

آیا جلسات نظام پیشنهادها در موعد مقرر 
 تشکیل می شود؟

جلسات نظام پیشنهادها در موعد مقرر 
 تشکیل می شود

2     

پیشنهادهای غیر قابل قبول در موعد مقرر آیا 
 به اطالع پیشنهاد دهنده می رسد؟

پیشنهادهای غیر قابل قبول در موعد مقرر 
 به اطالع پیشنهاد دهنده می رسد

1     

آیا پاداش و تقدیر نامه پیشنهادهای مصوب در 
 موعد مقرر انجام می شود

پاداش و تقدیر نامه پیشنهادهای مصوب در 
 مقرر انجام می شودموعد 

2     
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اعمال 
مدرک 
 تحصیلی

آیا کارشناس آیین نامه اعمال مدرک تحصیلی 
 را مطالعه کرده و تسلط الزم را دارد؟

اعمال مدرک تحصیلی کارشناس آیین نامه 
 را مطالعه کرده و تسلط الزم را دارد

4     

آیا درخواست اعمال مدرک تحصیلی در 
مشاغل تخصصی به معاونت مربوطه ارسال 

 می گردد؟

درخواست اعمال مدرک تحصیلی در 
مشاغل تخصصی به معاونت مربوطه ارسال 

 می گردد
2     

مدیر آیا قبل از شروع تحصیل مجوز الزم از 
 واحد اخذ می شود؟

قبل از شروع تحصیل مجوز الزم از مدیر 
 واحد اخذ می شود

2     

آیا مدارک م مستندات جهت اعمال مدرک 
 تحصیلی به طور کامل بررسی می شود؟

مدارک م مستندات جهت اعمال مدرک 
 تحصیلی به طور کامل بررسی می شود

2     

مدارک ناقص آیا اطالع رسانی به افراد دارای 
 در موعد مقرر جهت رفع نقص داده می شود؟

اطالع رسانی به افراد دارای مدارک ناقص 
در موعد مقرر جهت رفع نقص داده می 

 شود
1     

آیا راهنمایی های الزم جهت ادامه تحصیل در 
رشته های تحصیلی قابل قبول در شرایط احراز 

 داده می شود؟

تحصیل در راهنمایی های الزم جهت ادامه 
رشته های تحصیلی قابل قبول در شرایط 

 احراز داده می شود
1     

آیا احکام کارگزینی پس از دریافت صورتجلسه 
 در موعد مقرر صادر می شود؟

احکام کارگزینی پس از دریافت صورتجلسه 
 در موعد مقرر صادر می شود

1     

 مدیریت
آیا مدیریت واحد نظارت الزم بر انجام 

 فرآیندهای فوق دارد؟
مدیریت واحد نظارت الزم بر انجام 

 فرآیندهای فوق دارد
20     

جمع کل 
 امتیاز

  100     

 


