
    شناسنامه فرآيند

  جذب و به كارگيري نيروهاي تخصصي متعهد خدمت: نام فرآيند

  تامين نيروهاي متخصص مورد نياز مراكز درماني تابعه: هدف

  ورودي هاي فرآيند
  شرح فعاليت

  خروجي هاي فرآيند

  نام خروجي  نام ورودي

اطالعات دستياران سال آخر رشته هاي -

  تخصصي

   اعالم نياز مراكز درماني-

  متخصصين متعهد خدمتاحكام  -

اطالعات متخصصين تخصيص يافته به  -

  استان

بانك اطالعاتي نيروهاي تخصصي -

  بيمارستانها

  آيين نامه داخلي دانشگاه

جمع آوري اطالعات دستياران سال آخر دانشگاه -

و ثبت در پورتال مربوطه و ارائه حضوري به وزارت 

  )دستيار 30حدود ( متبوع 

  بيمارستان هاي واجد شرايطدرخواست اعالم نياز -

تكميل و به روز رساني  اطالعات نيروهاي -

تخصصي موجود استان در پورتال نيروهاي 

  تخصصي وزارت متبوع

برگزاري جلسه اولويت بندي نيروهاي تخصصي -

با روساي بيمارستانهاي واجد شرايط و مديران 

  شبكه هاو مديران گروها و معاون آموزشي

  م نياز هاي بيمارستانهاجمع بندي نهايي اعال-

ارسال درخواست اعالم نياز كلي دانشگاه به -

  وزارت متبوع از طريق سايت مربوطه

پاسخگويي تلفني و حضوري به سواالت -

  متخصصين تا قبل از تقسيم نيروهاي تخصصي

  پيگيري تخصيص نيروهاي مورد نياز -

شركت در  جلسه تقسيم نيرو هاي تخصصي -

  وزارت متبوع 

  دريافت احكام نيروهاي متعهد خدمت از پورتال-

تعيين محل خدمت پزشكان متخصص در مراكز -

تابعه دانشگاه بر اساس امتيازات كسب شده 

  متخصصين بر اساس مالك هاي امتياز بندي

  برگزاري جلسه توجيهي جهت متخصصين -

ارسال احكام نيروهاي متعهد خدمت به معاونت -

  توسعه دانشگاه

عالم ارسال شروع به كار متخصصين از پيگيري ا-

  مراكز درماني

ثبت شروع به كار و غيبت متخصصين در پورتال -

  وزارت متبوع

بررسي پيگيري و انجام درخواست هاي -

  ...متخصصين حق مسكن ، پروانه مطب و

ارسال پايان تعهدات طبق فرمت مربوطه به مدير -

كل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات 

  باليني و صدور گواهي پايان تعهدات

  تعيين محل-

  صدور ابالغ-

  خدمت در مكان و زمان مشخص-

  گواهي پايان تعهدات-



 

 

    

  جمع آوري اطالعات دستياران سال آخر دانشگاه 

  )ساعت 3هر دستيار معادل ( كارشناس امور بيمارستان ها

  

  بيمارستان هاي واجد شرايطنيروهاي تخصصي درخواست اعالم نياز 

  

  )ساعت كاري18( كارشناس امور بيمارستان ها

 اطالعات نيروهاي تخصصي موجود استان در پورتال نيروهاي تخصصي وزارت متبوع و به روز رساني تكميل 

  

  )ساعت كاري36( كارشناس امور بيمارستان ها

برگزاري جلسه اولويت بندي نيروهاي تخصصي با روساي بيمارستانهاي واجد شرايط و مديران شبكه هاو مديران 

 ها و معاون آموزشيهگرو

  ساعت كاري24مسئول امور بيمارستانها  -معاونت درمان 

  اعالم نياز هاي بيمارستانهاجمع بندي نهايي 
  

  ساعت كاري18كارشناس امور بيمارستانها

 از طريق سايت مربوطه ارسال درخواست اعالم نياز كلي دانشگاه به وزارت متبوع

  

  كاري ساعت6كارشناس امور بيمارستانها

  سواالت متخصصين تا قبل از تقسيم نيروهاي تخصصي پاسخگويي تلفني و حضوري به 

 كاري ساعت90بيمارستانها مسئول و كارشناس امور

  

 پيگيري تخصيص نيروهاي مورد نياز

  )كاري ساعت12(مسئول و كارشناس امور بيمارستانها 

  شركت در  جلسه توزيع نيرو هاي تخصصي ورزارت متبوع

  كاري ساعت18(مديريت درمان ، مسئول و كارشناس امور بيمارستان ها 

  

  دريافت احكام نيروهاي متعهد خدمت از سايت

  )ساعت كاري12( كارشناس امور بيمارستانها

  تعيين محل خدمت پزشكان متخصص در مراكز تابعه دانشگاه بر اساس امتيازات كسب شده متخصصين بر اساس مالك هاي امتياز بندي

 )كاري ساعت48( امور بيمارستانها مسئول

  برگزاري جلسه توجيهي جهت متخصصين 

  ساعت 6معاونت درمان
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  معاونت توسعه دانشگاهارسال احكام نيروهاي متعهد خدمت به 

 )كاري ساعت18( كارشناس امور بيمارستانها

  صدور ابالغ و معرفي به محل خدمت

  معاونت توسعه

  ثبت شروع به كار يا غيبت متخصصين در پورتال وزارت متبوع

 )كاري ساعت18( كارشناس امور بيمارستانها

  صدور حكم كارگزيني

 معاونت توسعه

  و تعالي خدمات باليني و صدور گواهي پايان تعهداتارسال پايان تعهدات طبق فرمت مربوطه به مدير كل دفتر مديريت بيمارستاني 
  

  )كاري ساعت40( كارشناس امور بيمارستانها

  بررسي پيگيري و انجام درخواست هاي متخصصين حق مسكن ، پروانه مطب 

 )كاري ساعت54( بيمارستانهاكارشناس امور مسئول و 

  پيگيري اعالم ارسال شروع به كار متخصصين از مراكز درماني 

  )كاري ساعت12(كارشناس امور بيمارستانها 

آيا متخصصين شروع به 

 كار نموده اند؟

A 

  پايان



  متخصصينفرآيند صدور پايان تعهدات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گواهي كار و تسويه حساب از مراكز درماني

 

  ارسال تسويه حساب از شبكه بهداشت و درمان به معاونت توسعه دانشگاه

  شبكه بهداشت و درمان 

 

  معاونت توسعه دانشگاهتاييد توسط 

  وزارت متبوع گروه نيروي انساني بيمارستاني و تخصصيتاييد توسط  

 

اهي پايان تعهدات طبق فرمت صدور گواهي كار و تهيه پيشنويس گو

 مربوطه

  گواهي پايان تعهداتامضاء و صدور 

 

به دفترخانه  رسال رونوشتا

مربوطه جهت فسخ سند 

  تعهد محضري

تحويل به شخص 

متخصص توسط معاونت 

درمان دانشگاه محل 

 خدمت 

ارسال به دانشگاه محل 

تحصيل جهت دريافت 

 مدرك تحصيلي

  دانشگاه درمانمعاونت تاييد توسط 

  صدور گواهي پايان كار 

و بازگشت به  خدمات بالينيامضا و تاييد توسط مديريت بيمارستاني و تعالي 

  معاونت درمان



  

  فراگردهاي فرآيند جذب و توزيع نيروهاي تخصصي متعهد خدمت

  

حدود ( جمع آوري اطالعات دستياران سال آخر دانشگاه و ثبت در پورتال مربوطه و ارائه حضوري به وزارت متبوع 

  )دستيار 30

  استعالم اسامي دستياران سال آخر رشته هاي تخصصي از معاونت آموزشي −

  دستياران برگزاري جلسه جهت توجيه −

  اطالع رساني در خصوص شروع ثبت و جمع آوري اطالعات دستياران سال آخر رشته هاي تخصصي −

  مراجعه حضوري دستياران جهت ثبت نام و تحويل مدارك −

  تكميل مدارك توسط كارشناس نيروهاي تخصصي معاونت و تحويل حضوري مدارك به وزارت متبوع −

  

  واجد شرايطدرخواست اعالم نياز بيمارستان هاي 

مكاتبه با بيمارستانهاي واجد شرايط دريافت نيروهاي تخصصي متعهد خدمت در خصوص اعالم نيازهاي تخصصي همراه با  −

  تعريف كار تخصصي پيش بيني شده

  پيگيري دريافت پاسخ −

  جمع بندي نيازهاي اعالم شده −

  

  نيروهاي تخصصي وزارت متبوعتكميل و به روز رساني  اطالعات نيروهاي تخصصي موجود استان در پورتال 

  برگزاري جلسه با كارشناسان كارگزيني بيمارستان ها در خصوص نحوه تكميل و به روز رساني اطالعات نيروهاي تخصصي −

 دريافت اطالعات نيروهاي تخصصي و بروز رساني بانك اطالعاتي −

  

  نيروهاي تخصصي  اعالم نياز اولويت بندي

  نياز نيروهاي تخصصي با روساي بيمارستانهاي واجد شرايط و مديران شبكه هابرگزاري جلسه جمع بندي اعالم  −

   جمع بندي نهايي درخواست ها با هماهنگي مديران گروهاي تخصصي −

  دانشگاه آموزشي تمعاونبازبيني نهايي اعالم نياز نيروهاي تخصصي با نظر  −

  

  جمع بندي نهايي اعالم نياز هاي بيمارستانها

  

  از طريق سايت مربوطه اعالم نياز كلي دانشگاه به وزارت متبوعارسال درخواست 

  

  پاسخگويي به سواالت متخصصين تا قبل از تقسيم نيروهاي تخصصي

  بازبيني آئين نامه داخلي دانشگاه و در صورت لزوم اصالح آن −

  بروز رساني لينك توزيع نيروهاي تخصصي در زيرپورتال معاونت درمان −

  ويي به نيروهاي تخصصياعالم شماره تلفن پاسخگ −



  به سواالت متخصصين تلفني و حضوريپاسخگويي  −

  

  پيگيري تخصيص نيروهاي مورد نياز 

  وضعيت تخصيص نيروهاو گاهاً مكاتبه در خصوص  پيگيري حضوري و تلفني 

  وزارت متبوعهاي تخصصي شركت در  جلسه تقسيم نيرو

  و برنامه هاي پيش روتاكيد و توجيه نيازهاي اعالم شده براساس وضعيت موجود 

  

  دريافت احكام نيروهاي متعهد خدمت از پورتال

  

تعيين محل خدمت پزشكان متخصص در مراكز تابعه دانشگاه بر اساس امتيازات كسب شده متخصصين بر 

  اساس مالك هاي امتياز بندي

به صورت  نام متخصصين متعهد خدمتاطالع رساني به متخصصين در خصوص ثبت و ارسال اطالعات شخصي در فرم طراحي شده ثبت  −

 حضوري و يا اينترنتي

 .ئين نامه داخلي دانشگاه قيد شده استمحاسبه امتيازات كسب شده متخصصين بر اساس مالك هاي  امتيازبندي كه قبالً در آ −

 تعيين محل پزشكان براساس امتيازات كسب شده و محل هاي انتخابي −

 متخصص متعهد خدمتاعالم محل خدمت تعيين شده به پزشكان  −

  

  برگزاري جلسه توجيهي جهت متخصصين

  اطالع رساني و صدور دعوت نامه به پزشكان جهت برگزاري جلسه توجيهي

درخواست پروانه مطب، و مجوز فعاليت در بخش و  پزشكان با ضوابط دانشگاه در خصوص نحوه فعاليت، روزهاي حضور، آنكالي آشناسازي

  ...خصوصي و 

  

  نيروهاي متعهد خدمت به معاونت توسعه دانشگاهارسال احكام 

  مكاتبه با معاونت توسعه مديريت و منابع در خصوص اعالم محل خدمت تعيين شده پزشكان متخصص متعهد خدمت −

جهت معرفي به محل خدمت با در دست  اعالم به متخصصين در خصوص مراجعه به معاونت توسعه در بازه زماني مشخص −

  داشتن مدارك الزم

  

  يگيري اعالم ارسال شروع به كار متخصصين از مراكز درمانيپ

  

  ثبت شروع به كار و غيبت متخصصين در پورتال وزارت متبوع

  

  

  

  



  ... بررسي پيگيري و انجام درخواست هاي متخصصين حق مسكن ، پروانه مطب و

  :حق مسكندرخواست 

 بيمارستان محل خدمتدريافت درخواست كمك هزينه مسكن به صورت مستقيم و يا از طريق  −

 از خانه هاي سازماني توسط متخصص متقاضي بررسي وضعيت  استفاده −

 ارسال درخواست به رياست دانشگاه جهت دستور اقدام الزم −

  

  :درخواست پروانه مطب

 دريافت درخواست پروانه مطب متخصصين −

 ساعات عدم نياز بيمارستان محل خدمت موافقت به همراه اعالم اطالع رساني به پزشكان در خصوص  −

 )، شهر قزوين يا توابع استانداخل خارج يا استاني(محل درخواست از نظر بررسي  −

 موافقت و مكاتبه با نظام پزشكي در خصوص درخواست هاي توابع استان −

 هيات عالي نظارت دانشگاه در  شهر قزوين و يا خارج از استانطرح درخواست هاي  −

اعالم به سازمان نظام پزشكي در خصوص موافقت با فعاليت در بخش (  اعالم نتيجه هيات عالي نظارت دانشگاهاقدام پس از  −

 )خصوصي متخصص

  

دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني و صدور  كلارسال پايان تعهدات طبق فرمت مربوطه به مدير 

  گواهي پايان تعهدات

  )فلوچارت جداگانه دارد(

  

   

  

  

  

  

  

 


