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  بسمه تعالي
  درخواست دورکاري: 1بخش    

  :جنسيت  :سابقه كار  :كدملي  :نام و نام خانوادگي
  :معاونت  :دفتر/ واحد   :عنوان پست سازماني  :عنوان شغل فعلي

  :نوع استخدام  :مدرك تحصيلي  :رشته تحصيلي   :وضعيت تاهل  :سن
 وضعيت سالمت

  : جسمانی
 ۶د فرزندان زير تعدا  :تعداد اوالد  :نوع معلوليت

  :سال
 ۶-۱۲تعداد فرزندان بين 

  :سال
 ۱۲-۱۸تعداد فرزندان بين 

  :سال
  :پست الكترونيك  :آيا باردار هستيد: د يدر صورتيكه شاغل زن و متاهل مي باش

  : شغل فعليشرح وظايف
۱.  
۲.  
۳.  
۴.  
۵.  
۶.  
۷.  
۸.  
   ندارم دارم               نياز       ز طريق دوركاريانجام وظايف محوله انرم افزارهاي رايانه اي براي   آشنايي بابه

                                     :  نرم افزارهاي رايانه اي براي انجام وظايف محوله از طريق دوركاري آشنايي با نياز بهميزان
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                           ز آشنايي با مفاهيم پايه رايانه و سيستم عامل ويندو .۱
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                                                                    .Word  MSكار با برنامه  .۲
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                     كار با اينترنت و ايميل                         .۳
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                                   .PowerPoint   MSكار با  .۴
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                                               .Excel MSكار با  .۵
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زيادسيون اداري                                                            كار با اتوما .۶
        ؟  ذكر نماييد كه نياز به آشنايي با آن را داريد،ت بهداشت را ه كاري خود در وزار نياز مرتبط با حوزموردساير نرم افزارهاي  .۷
  

 ،  شبكه اينترانت،   نرم افزارهاي مورد نياز نصب شده بر روي كامپيوتر، كامپيوتر يا لپ تاپ بغير ازمورد نياز براي انجام وظايفتجهيزات ساير 
   :  تلفن ثابت يا همراه، دسترسي به اينترنت

۱ .  
۲ .  
۳.  
۴.  

  هستم و ماهيانه مبلغي را بعنوان اجاره از سازمان دريافت خواهم كردبراي انجام كار مورد نياز  خود قادر به تهيه تجهيزات 
  هستمسازمان متقاضي تامين تجهيزات توسط نمي باشم و براي انجام كار خود قادر به تهيه تجهيزات مورد نياز  
  چيست؟ از طريق دوركاري نظر شما مزاياي سازماني انجام وظايف محوله به شمابه 
  

    ثابت در ماه و بصورت  اداريساعت/ ............ در هفته اداري ساعت ................ به مدت دوركاري اينجانب قادر به انجام وظايف محوله از طريق 
  :زير خواهد بود  به شرح در صورت استفاده از روش ثابت يا تركيبي زمانهاي پيشنهادي حضور اينجانب در محل كارهستم و تركيبي   شناور  

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه روز هفته

         حضوراداري ت اساع
  ين نامه دوركاري را به دقت مطالعه نموده ام و به كليه ضوابط و مقررات دوركار شدن آگاهي دارم      اينجانب متن كامل آي

  :نام و نام خانوادگي متقاضي
  
  

  :امضاءتاريخ و 
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  و شاغلوظایف ارزیابی : 2 بخش    
  : وظايفارزيابي: الف
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                        نياز به تعامل با ارباب رجوع        .۱
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                          مکان خاص   حضور در نياز به  .۲
   روزانهچندين بار در هفته    هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                               نياز به تعامل با ساير افراد و سازمانها .۳
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                                  نياز به انجام كار در زمانهاي خاص .۴
    كامال  به ميزان زياد  تا حدودي   كمي   اصال               افراد شاغل در حوزه                  سايروابستگي به  .۵
  فعاليتها و قابل اندازه گيري بودن خروجيهاي مشخصتوسط متقاضي و وظايف قابليت برنامه ريزي و کنترل  .۶

     اصال   كمي  تا حدودي   به ميزان زياد     كامال        
     اصال   كمي  تا حدودي   به ميزان زياد     كامال    قيم و مستمر         تقابليت اجرا به شکل فردي و بدون نياز به سرپرستي مس .۷
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه         اصال     نياز به دسترسي فيزيکي به منابع خاص سازمان .۸
   كامال ميزان زياد   به تا حدودي   كمي   اصال       امنيتي                      نياز به بکارگيري اطالعات محرمانه و تدابير خاص .۹

  
   نمي باشد  مي باشد               مورد ارزيابي قابل انجام از طريق دوركاري    و فعاليتهايوظايف

  :ارزيابي شاغل: ب
  دارد........................................  با گذراندن دوره                    ندارد            دارد     متقاضي مهارتهاي الزم را  براي انجام دوركاري  

 :ويژگيهاي فردي متقاضي

نياز به تعامل با  سئوليت پذيري، م نظير نياز به سرپرستي و بازخورد مداوم، انضباط كاري،متقاضي ويژگيهاي فردي الزم را  براي انجام دوركاري 
    ندارد           دارد    را      ....و   ديگران، كيفيت كار متقاضي

انت،   بغير از كامپيوتر يا لپ تاپ،  نرم افزارهاي مورد نياز نصب شده بر روي كامپيوتر،  شبكه اينتربراي انجام كارتاييد تجهيزات مورد 
  : دسترسي به اينترنت، تلفن ثابت يا همراه  

۱ .  
۲ .  
۳.  
۴.  
  

   بازه زماني ارزيابي شاخصها  :شاخصها يا نحوه ارزيابي عملكرد
فعلي عملكرد مقدار فعلي شاخص يا وضعيت 

  :ضياقمت
۱.       
۲.       
۳.       
۴.       
۵.       
۶.       
۷.       
۸.       
۹.       
۱۰.       
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به وسیله شاخصهاي ....................................... متصدي شغل .................................... ......سرکار خانم / با انجام دورکاري جناب آقاي 

  فوق  ارزیابی عملکرد 
ترکیبی طبق زمانبندي    ثابت       شناور  در ماه بصورت ساعت/ ...................... در هفته  اداريساعت...................  به مدت  

  موافقت می گردد   ذیل
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه روز هفته

       حضوراداري ت اساع
  موافقت نمی گردد  

  
  :واحد/ نام و نام خانوادگي مدير دفتر 

  
  
  

  :امضاءتاريخ و 

  :ارزیابی کارگروه اجراي دورکاري وزارت بهداشت:  3بخش     
شاغل در ....................................... متصدي شغل ........................................... جناب آقاي / با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در سوابق سركار خانم 

/ .........................  در هفته  اداريساعت................ به ميزان  با تقاضاي دوركاري نامبرده................................. معاونت ..... ...................واحد / دفتر 
  ، طبق زمانبندي مشخص شده در توافقنامه ماهدر اداري ساعت 

   موافقت مي گردد    
  : به داليل موافقت نمي گردد   
  
  
  
  
 

  :تاریخ و شماره جلسه
نماينده معاونت مربوطه در كارگروه 

  اجرايي دوركاري
  دكتر حسين رياضي

دفتر مديريت مشاور وزير و مسئول 
 آمار و فناوري اطالعات

  مسعود ابوالحالج
بودجه و پايش مركز رئيس 

  عملكرد
  
  
 

 دكتر محمد فتحي

 معاونت توسعه و رئيس مركز مشاور
  توسعه مديريت و تحول اداري

 

  دكتر حسن آقاجاني
مشاور وزير و مدير كل دفتر 

 وزارتي

  دكتر حسين مباركي
مشاور معاونت توسعه و مدير كل 

منابع انساني و پشتيباني و دبير 
كارگروه دوركاري در وزارت 

  بهداشت
  
  
  
 

  دكتر سيدعباس حسني
منابع و معاون توسعه مديريت و 

رئيس كارگروه دوركاري در 
  وزارت بهداشت
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  بسمه تعالي
  درخواست دورکاري: 1بخش    

  :جنسيت  :سابقه كار  :كدملي  :نام و نام خانوادگي
  :معاونت  :دفتر/ واحد   :عنوان پست سازماني  :عنوان شغل فعلي

  :نوع استخدام  :مدرك تحصيلي  :رشته تحصيلي   :وضعيت تاهل  :سن
 وضعيت سالمت

  : جسمانی
 ۶د فرزندان زير تعدا  :تعداد اوالد  :نوع معلوليت

  :سال
 ۶-۱۲تعداد فرزندان بين 

  :سال
 ۱۲-۱۸تعداد فرزندان بين 

  :سال
  :پست الكترونيك  :آيا باردار هستيد: د يدر صورتيكه شاغل زن و متاهل مي باش

  : شغل فعليشرح وظايف
۱.  
۲.  
۳.  
۴.  
۵.  
۶.  
۷.  
۸.  
   ندارم دارم               نياز       ز طريق دوركاريانجام وظايف محوله انرم افزارهاي رايانه اي براي   آشنايي بابه

                                     :  نرم افزارهاي رايانه اي براي انجام وظايف محوله از طريق دوركاري آشنايي با نياز بهميزان
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                           ز آشنايي با مفاهيم پايه رايانه و سيستم عامل ويندو .۱
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                                                                    .Word  MSكار با برنامه  .۲
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                     كار با اينترنت و ايميل                         .۳
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                                   .PowerPoint   MSكار با  .۴
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زياد                                                               .Excel MSكار با  .۵
    خيلي كم   كم   متوسط زياد     خيلي زيادسيون اداري                                                            كار با اتوما .۶
        ؟  ذكر نماييد كه نياز به آشنايي با آن را داريد،ت بهداشت را ه كاري خود در وزار نياز مرتبط با حوزموردساير نرم افزارهاي  .۷
  

 ،  شبكه اينترانت،   نرم افزارهاي مورد نياز نصب شده بر روي كامپيوتر، كامپيوتر يا لپ تاپ بغير ازمورد نياز براي انجام وظايفتجهيزات ساير 
   :  تلفن ثابت يا همراه، دسترسي به اينترنت

۱ .  
۲ .  
۳.  
۴.  

  هستم و ماهيانه مبلغي را بعنوان اجاره از سازمان دريافت خواهم كردبراي انجام كار مورد نياز  خود قادر به تهيه تجهيزات 
  هستمسازمان متقاضي تامين تجهيزات توسط نمي باشم و براي انجام كار خود قادر به تهيه تجهيزات مورد نياز  
  چيست؟ از طريق دوركاري نظر شما مزاياي سازماني انجام وظايف محوله به شمابه 
  

    ثابت در ماه و بصورت  اداريساعت/ ............ در هفته اداري ساعت ................ به مدت دوركاري اينجانب قادر به انجام وظايف محوله از طريق 
  :زير خواهد بود  به شرح در صورت استفاده از روش ثابت يا تركيبي زمانهاي پيشنهادي حضور اينجانب در محل كارهستم و تركيبي   شناور  

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه روز هفته

         حضوراداري ت اساع
  ين نامه دوركاري را به دقت مطالعه نموده ام و به كليه ضوابط و مقررات دوركار شدن آگاهي دارم      اينجانب متن كامل آي

  :نام و نام خانوادگي متقاضي
  
  

  :امضاءتاريخ و 
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  و شاغلوظایف ارزیابی : 2 بخش    
  : وظايفارزيابي: الف
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                        نياز به تعامل با ارباب رجوع        .۱
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                          مکان خاص   حضور در نياز به  .۲
   روزانهچندين بار در هفته    هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                               نياز به تعامل با ساير افراد و سازمانها .۳
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه    اصال                                  نياز به انجام كار در زمانهاي خاص .۴
    كامال  به ميزان زياد  تا حدودي   كمي   اصال               افراد شاغل در حوزه                  سايروابستگي به  .۵
  فعاليتها و قابل اندازه گيري بودن خروجيهاي مشخصتوسط متقاضي و وظايف قابليت برنامه ريزي و کنترل  .۶

     اصال   كمي  تا حدودي   به ميزان زياد     كامال        
     اصال   كمي  تا حدودي   به ميزان زياد     كامال    قيم و مستمر         تقابليت اجرا به شکل فردي و بدون نياز به سرپرستي مس .۷
   روزانه چندين بار در هفته   هفتگي  يک يا دو بار در ماه         اصال     نياز به دسترسي فيزيکي به منابع خاص سازمان .۸
   كامال ميزان زياد   به تا حدودي   كمي   اصال       امنيتي                      نياز به بکارگيري اطالعات محرمانه و تدابير خاص .۹

  
   نمي باشد  مي باشد               مورد ارزيابي قابل انجام از طريق دوركاري    و فعاليتهايوظايف

  :ارزيابي شاغل: ب
  دارد........................................  با گذراندن دوره                    ندارد            دارد     متقاضي مهارتهاي الزم را  براي انجام دوركاري  

 :ويژگيهاي فردي متقاضي

نياز به تعامل با  سئوليت پذيري، م نظير نياز به سرپرستي و بازخورد مداوم، انضباط كاري،متقاضي ويژگيهاي فردي الزم را  براي انجام دوركاري 
    ندارد           دارد    را      ....و   ديگران، كيفيت كار متقاضي

انت،   بغير از كامپيوتر يا لپ تاپ،  نرم افزارهاي مورد نياز نصب شده بر روي كامپيوتر،  شبكه اينتربراي انجام كارتاييد تجهيزات مورد 
  : دسترسي به اينترنت، تلفن ثابت يا همراه  

۱ .  
۲ .  
۳.  
۴.  
  

   بازه زماني ارزيابي شاخصها  :شاخصها يا نحوه ارزيابي عملكرد
فعلي عملكرد مقدار فعلي شاخص يا وضعيت 

  :ضياقمت
۱.       
۲.       
۳.       
۴.       
۵.       
۶.       
۷.       
۸.       
۹.       
۱۰.       
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به وسیله شاخصهاي ....................................... متصدي شغل .................................... ......سرکار خانم / با انجام دورکاري جناب آقاي 

  فوق  ارزیابی عملکرد 
ترکیبی طبق زمانبندي    ثابت       شناور  در ماه بصورت ساعت/ ...................... در هفته  اداريساعت...................  به مدت  

  موافقت می گردد   ذیل
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه روز هفته

       حضوراداري ت اساع
  موافقت نمی گردد  

  
  :واحد/ نام و نام خانوادگي مدير دفتر 

  
  
  

  :امضاءتاريخ و 

  :ارزیابی کارگروه اجراي دورکاري وزارت بهداشت:  3بخش     
شاغل در ....................................... متصدي شغل ........................................... جناب آقاي / با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در سوابق سركار خانم 

/ .........................  در هفته  اداريساعت................ به ميزان  با تقاضاي دوركاري نامبرده................................. معاونت ..... ...................واحد / دفتر 
  ، طبق زمانبندي مشخص شده در توافقنامه ماهدر اداري ساعت 

   موافقت مي گردد    
  : به داليل موافقت نمي گردد   
  
  
  
  
 

  :تاریخ و شماره جلسه
نماينده معاونت مربوطه در كارگروه 

  اجرايي دوركاري
  دكتر حسين رياضي

دفتر مديريت مشاور وزير و مسئول 
 آمار و فناوري اطالعات

  مسعود ابوالحالج
بودجه و پايش مركز رئيس 

  عملكرد
  
  
 

 دكتر محمد فتحي

 معاونت توسعه و رئيس مركز مشاور
  توسعه مديريت و تحول اداري

 

  دكتر حسن آقاجاني
مشاور وزير و مدير كل دفتر 

 وزارتي

  دكتر حسين مباركي
مشاور معاونت توسعه و مدير كل 

منابع انساني و پشتيباني و دبير 
كارگروه دوركاري در وزارت 

  بهداشت
  
  
  
 

  دكتر سيدعباس حسني
منابع و معاون توسعه مديريت و 

رئيس كارگروه دوركاري در 
  وزارت بهداشت
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