ﮔﺰارش ارﺗﻘﺎء ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎ ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ارﺗﻘـﺎء ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺻـﺪور اﺣﮑـﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺳـﺘﺎد
ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎ ه ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد و ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺧﺒﺮ داد .
اﻣﯿﺮ ﺧﺴـﺮو ﻣـﺪﯾﺮ ﺷـﮫﻼ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﺸـﮑﺮ از زﺣﻤﺎت ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ  :از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ را ه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ و ﮔﺮدش ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﺤﺖ وب در داﻧﺸـﮕﺎ ه اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ه اﺳﺖ ﻟﺬا در راﺳـﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺟﺎری ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ و ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ ه اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﮫﻼ اداﻣﻪ داد  .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ھﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ روزاﻧﻪ از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ه اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء در
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی اداری ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .
وی اﻓﺰود  :ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی از اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﻤﮑﺎران ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎ ه ﺗﮫﯿﻪ و ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در روش ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺣﺪاﻗﻞ در
 4ﻧﺴـﺨﻪ ﭼﺎپ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ رﺳـﺪ و ﻧﺴـﺨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﺻـﺮف ھﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻏﺬ ی و ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ
ﮔﺮدش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻـﻼح ﺷﺪ ه و ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ  ،ﺻﺪور و اﻣﻀﺎء اﺣﮑﺎم ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎر ه ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدش ﮐﺎﻏﺬی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺦ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از ﭼﺎپ  ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺮدش ﮐﺎﻏﺬی اﺳـﻨﺎد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎد ه ﺑﮫﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮ از ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ھﺎی
رﯾﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎﯾﺪ و ﺑﻪ روش  Focus-PDCAﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﺪ ه اﺳﺖ .
اﯾﺸـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺗﻼش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ھﻤﮑﺎران ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد  :طﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎد ه ﺳﺎزی ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋ ه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎ و داراﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳـﮫﻮﻟﺖ
دﺳﺘﺮﺳـﯽ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪن در ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﮐﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ  ،ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی و ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع را ﺟﺰو اھﺪاف
اﯾﻦ طﺮح ﺑﺮﺷـﻤﺮدﻧﺪ و ارﺗﻘـﺎی ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﺮی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾﻦ طﺮح ﺑﻪ واﺣـﺪھﺎی ﺗـﺎﺑﻌﻪ را ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﺗﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺷﺎر ه ﻧﻤﻮد .
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