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111-11-1-1 to 3-1-106…………مسئول احراز شرایط و حکم

………كاركنان تمام پرسنلي پرونده بودن موجود1…221-2

………ها پرونده گذاري كد2…321-2

………پرونده در اوراق گیري تعدادقرار و  ترتیب3…421-2

……جایگزین كارت4…521-2

622-21-2-2 to 15-2-21پرسنلی پرونده به واحد مسئول دسترسی………

722-21-2-2 to 15-2-22
 تفویض صورت در پرسنلی پرونده بودن محرمانه

اختیار
………

822-31-2-2 to 15-2-23پرسنلی پرونده محتویات………

922-31-2-2 to 15-2-24پرتوكاران كار سوابق و فهرست…………

………شناسایي كارت ویژگیهاي……1031-3

1141-4……
 موجود و كاركنان احکام روز به گیري گزارش

بیمارستان سازماني نمودار بودن
………

1242-41-2-4 to 5-2-4…
 آوری جمع واحد این در باید که اطالعات حداقل

شوند
………

…………مشاغل شرح کتاب وجود……1351-5

……… ها وظایف شرح وجود……1452-5

………است مشخص وظایف شرح در سازماني پست…1553-51-3-5

………است مشخص وظایف شرح در سازماني مراتب سلسله…1653-52-3-5

1753-53-3-5…
 شرح در تحصیالت سطح و ها مسئولیت و وظایف

است مشخص وظایف
………

گزارش گيري

شرح وظايف

واحد مديريت منابع انسانی

مسئول واحد

مديريت پرونده كاركنان

كارت شناسايی



……… شرح نیازدر مورد های ومهارت آموزش ، تجربه…1853-54-3-5

………آن روزرسانی به و شغلی شرح منظم مرور……1954-5

2061-61-1-6 to 6-1-6…ها مشي خط كتابچه وجود………

………نیرو جذب مشي خط …2162-61-2-6

………داخلي مقررات مشي خط …2262-62-2-6

………کارکنان سالیانه های ارزشیابی مشي خط …2362-63-2-6

………خدمت خاتمه مشي خط …2462-64-2-6

………مزایا و حقوق تعیین مشي خط…2562-65-2-6

………اداري مالي داری راز مشي خط…2662-66-2-6

……… رفاهی خدمات مشي خط…2762-67-2-6

………شغلي ارتقاي مشي خط …2862-68-2-6

………کارکنان وري بهره افزایش مشي خط …2962-69-2-6

………نیرو سازي توانمند مشي خط…3062-610-2-6

………انسانی نیروی نیازسنجی مستندات…3171-71-7

3271-71-1-7…
 شغلی های رده وانواع انسانی نیروی تعداد

واحد یا بخش هر موردنیاز
………

3371-72-1-7…

 و ها توانایی دانش، ها، مهارت ها، آموزش

 نیاز برنامه بازنگري و پست هر برای تجربه

انسانی نیروی سنجی

………

………واحدها و ها بخش مسئوالن مشاركت……3472-7

………آنان وظایف شرح با کارکنان عملکرد انطباق…3581-81-1-8

3681-82-1-8…
 لحاظ و بهبود های فرصت و قوت نقاط استخراج

PDP در ارزشیابي نتیجه
………

3781-83-1-8…
 قبلی دوره در اصالحی پیشنهادهای انجام

ارزشیابی
………

ارزشيابی كاركنان

خط مشی ها و روش ها

نياز سنجی نيروي انسانی


