
  شناسنامه فرآيند

   

  ...)و كارشناس پرستاري، مديريت، آزمايشگاه، مديريت (طرح نيروي انساني  جذب نيروهاي انساني مشمول : نام فرآيند

  تامين نيروي انساني مراكز درماني تابعه : هدف

  ورودي هاي فرآيند
  شرح فعاليت

  خروجي هاي فرآيند

  نام خروجي  نام ورودي

  نيروهاي انساني مشمول طرح -

  فرم ثبت نام  -

  اعالم نياز مراكز درماني تابعه -

  سهميه اختصاصي از وزارت متبوع -

  اتمام طرح نيروهاي قبلي -

مكاتبه و اخذ اعالم نياز فصلي از مراكز   -

  درماني 

ارسال اعالم نياز جمع بندي شده به مديريت  -

  توسعه

ونت درمان و ااعالم درخواست متقاضي به مع-

  تكميل فرم مربوطه

بررسي اعالم نياز و اطالعات نيروهاي فني -

  موجود بيمارستان هاي واجد شرايط

صدور معرفينامه به مديريت توسعه سازمان و -

منابع انساني دانشگاه بر اساس اولويت بندي 

  صورت گرفته پس از اعالم خروجي طرحي

صدور ابالغ جهت شروع خدمات در مركز -

آن به درماني معرفي شده و تحويل يك نسخه 

  متقاضي

مراجعه نيروي متقاضي به مركز مربوطه و -

  شروع به كار

اعالم شروع به كار نيروي طرحي در مركز -

  مربوطه به معاونت توسعه و درمان

  گذارندن دوره طرح در مركز درماني مربوطه-

اعالم پايان كار فرد توسط مركز درماني -

  مربوطه به معاونت توسعه و درمان

  طرح پايان صدور گواهينامه-

  تعيين نيازها-

  تعيين محل -

  صدور ابالغ-

  خدمت در مكان و زمان مشخص-

  گواهي پايان تعهدات-



  :فرآيند جذب نيروي مشمول گذراندن طرح پزشكان و پيراپزشكان
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  بله

 خير

  درمان و تكميل فرم ثبت نام اعالم درخواست متقاضي به معاونت

  آزمايشگاههاكارشناس اداره امور 

 دقيقه 15

 ستان هاي واجد شرايط اعالم نياز و اطالعات نيروهاي فني موجود بيماربررسي 

  كارشناس اداره امور آزمايشگاهها

 هفتهيك 

 پس از اعالم خروجي طرحي مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه بر اساس اولويت بندي صورت گرفته بهصدور معرفينامه 

  كارشناس اداره امور آزمايشگاهها

  يك روز كاري

  گذارندن دوره طرح در مركز درماني مربوطه

  نيروي متعهد خدمت

  آن به متقاضي يك نسخه صدور ابالغ جهت شروع خدمات در مركز درماني معرفي شده و تحويل

  مسئولين كارگزيني مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه

  يك روز كاري

  و درمانت توسعه عاوناعالم پايان كار فرد توسط مركز درماني مربوطه به م

  مركز درماني مربوطه) امور اداري(كارگزيني 

  يك روز كاري

آيا در زمان ثبت نام نياز به نيرو 

 در مراكز درماني وجود دارد؟

انتظارمتقاضي 

در نوبت 

 گذراندن طرح

 

  مراجعه نيروي متقاضي به مركز مربوطه و شروع به كار

  نيروي متعهد خدمت

  اعالم شروع به كار نيروي طرحي در مركز مربوطه به معاونت توسعه و درمان

 كارگزيني مركز درماني مربوطه

  صدور گواهينامه پايان طرح

  مسئول كارگزيني مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه

 يك روز كاري



  فرآگردهاي فرآيند جذب نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني

  

  ثبت نام از مشمولين طرح -1

 معاونت درمانبه .. فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پرستاري و برخي رشته هاي ديگر مانند مدارك پزشكي و مديريت و  -

 . مراجعه و پس از دريافت فرم ثبت نام ، با ارائه برگه تسويه حساب از دانشگاه مشخصات خود را در فرم ثبت مي كنند

  .مراجعه جهت ثبت نام در پوشه نگهداري مي شودفرمها به ترتيب تاريخ و حتي بعضا ساعت  -

  . مشخصات ثبت نام شدگان در يك جدول به ترتيب يادداشت مي شود -

  )ماهيانه و فصلي(جمع بندي اعالم نيازها و ارسال به معاونت توسعه  -  ٢

ح آنان به اين حوزه ايان طربا توجه به اينكه تاريخ پايان طرح مشمولين طرح موجود است و عالوه بر آن رونوشتي از پ - الف

  .، ماهيانه خروجي مشمولين طرح استخراج و به حوزه مديريت  توسعه با عنوان اعالم نياز ماهيانه ارسال مي گردداعالم مي شود

مكاتبه با مراكز درماني تابعه در خصوص خروجي طرحيها و همچنين نياز به نيروهاي طرحي كه پاسخ مراكز جمع بندي و  -ب

  .يت توسعه جهت دريافت سهميه از وزارت متبوع ارسال مي گرددبه مدير

  صدور معرفي نامه به معاونت توسعه - 3

بر اساس اولويتهاي ثبت نام شده، خروجي يا انصراف نيروهاي طرحي و نياز مراكز، افراد ثبت نام شده جهت دريافت ابالغ  -

 .به معاونت توسعه معرفي مي شوند

  صدور ابالغ - 4

توسعه پس از دريافت تاييديه تحصيلي و مدارك شناسايي فرد معرفي شده، ابالغ وي را جهت مركز درماني مورد معاونت  -

مركز درماني ) كارگزيني( نياز صادر و يك نسخه از آن را تحويل فرد مي دهد كه فرد با ارائه ابالغ به واحد امور اداري

  .مذكور شروع به كار مي نمايد

  شروع به كار -5

  .درماني شروع به كار نيروي طرحي را به معاونت توسعه و درمان اعالم مي نمايدمركز  -

  گذراندن طرح-6

  پايان كار- 7

  .پس از اتمام دوره طرح، مركز درماني پايان دوره طرح نيروي طرحي را به معاونت توسعه و درمان اعالم مي نمايد -

  صدور گواهينامه پايان دوره طرح توسط معاونت توسعه - 8

  

 


