
 واحد کارگزینی

 ) فعالیت انجام شده از79/6/3 لغایت 79/6/13 (

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 

تغییرمحل خدمت و برقراری حقوق و مزایا ، اعمال مدرک تحصیلی باالتر ، اصالح حکم 

بازنشستگی ، تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به قطعی ، اشتغال مجدد ، انتصاب و 

تحصیلی، تمدید ماموریت آموزشی تمام وقت ، ماموریت خروجی ، استفاده از  اعمال مدرک

قانون نیمه وقت بانوان ، اعمال امتیاز مدرک تحصیلی در حق شاغل ، لغو ماموریت آموزشی ، 

 بازنشستگی ، از کار افتادگی ، احتساب سنوات قراردادی ، انتصاب ، ماموریت ورودی

 3 های تابعهپیش نویس احکام ارسالی به واحد

اشتغال به خدمت  ، تغییر ردیف سازمانی ، استخدام آزمایشی ، انتقال ورودی ،  اختتام ماموریت 

ورودی  ، اعمال مدرک تحصیلی باالتر ، انتصاب ، ارتقا به خبره ، ارتقای رتبه ، ماموریت 

استخدام آموزشی ، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی ، بازنشستگی  ، 

پیمانی ، تغییر محل خدمت و برقراری حقوق ، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی 

 آزمایشی ، ارتقای طبقه ، برقراری فوق العاده مدیریت ، برقراری فوق العاده مناطق کمتر توسعه

 2 صدور حکم

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 سیاهه -گواهی اشتغال-صدور معرفینامه 

استعالم سوابق بیمه از  -ریز حقوقی 

 مورد   6تامین اجتماعی  

1 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 بررسی حکم صادره جهت امضا نهایی

 بررسی احکام صادره از سوی واحدها  

 مورد  31

3 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

معرفی    تن از کارکنان به هسته گزینش 

پیمانی  به  جهت تبدیل وضع استخدامی از

و از رسمی آزمایشی به  -آزمایشی  

 قطعی

5 

 تماس تلفنی با مراکز

ارسال نامه به فرد جهت فرم تعیین صندوق 

بازنشستگی و صدور حکم آزمایشی    

 مورد

6 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از  

 پیمانی به آزمایشی    مورد

9 

 صورتجلسه جهت امضاتنظیم 

تنظیم صورتجلسه تبدیل وضع استخدامی 

 مورد   9از آزمایشی به قطعی  

8 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از 

 مورد  3آزمایشی به قطعی   

7 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 

صدور حکم مرخصی بدون حقوق تمدید و 

 مورد  3آن  اشتغال بعد از

31 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

استعالم تاییدیه تحصیلی از مراکز 

 مورد  2دانشگاهی و آموزشی   

33 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 –صدور حکم مدرک تحصیلی باالتر 

  انتصاب -پست تبدیل – MPH گواهینامه

 مورد  21

32 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

-معرفینامه عدم سوء پیشینهصدور 

ساله  5تعهد -آزمایشات)طب کار(

   86)سردفتر(  برای مراحل استخدامی   

 مورد

31 

 33 مورد  13صدور ابالغ استخدام پیمانی   تهیه پیش نویس ابالغ

 35 مورد  13صدور حکم استخدام پیمانی   تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 پیامتهیه پیش نویس حکم و ارسال 

صدور حکم تغییر نام خانوادگی  و فوق 

 توسعه کمتر مناطق –العاده سختی کار 

 مورد  3عائله مندی   - یافته

36 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

ارسال لیست مهد کودک کارکنان 

قراردادی و رسمی به امور مالی جهت 

 پرداخت هزینه مهد کودک

39 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 قرارداد محرومیتتنظیم 

صدور قرارداد و مکاتبات محرومیت از 

 مورد  3مطب  

38 

 چک و بررسی پرونده کارکنان

بررسی پرونده پرسنلی جهت تکمیل فرم 

 مورد   3   512

37 

 

بررسی مدارک و پیگیری آزمون 

 76استخدامی دی ماه سال 

21 

 تنظیم فرم اتباع خارجی

خارجی     تنظیم فرم صدور پروانه کار اتباع 

 مورد

23 

 22 ثبت مرخصی عدد311

 21 ثبت ماموریت عدد951

 23 پاسخ به اشکاالت 91

 25 مکاتبات 81

 26 وارد نمودن اطالعات 81

 29 صدور حکم استعالجی 38

 28 ثبت ورود و خروج 1

 27 رفع اشکال تایمکس 25

 11 اعالم وضعیت مرخصی 5



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 13 ثبت اثرانگشت 5

25 

 تهیه لیست اضافه کار 

 انتظامات

12 

 11 تهیه لیست اضافه کار 51

 13 ارسال لیست اضافه کار به امور مالی 51

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 سیاهه -گواهی اشتغال-صدور معرفینامه 

استعالم سوابق بیمه از  -ریز حقوقی 

 مورد  3تامین اجتماعی  

15 

 حکم صادره جهت امضا نهایی بررسی

  6بررسی احکام صادره از سوی واحدها  

 مورد

16 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

معرفی  تن از کارکنان به هسته گزینش 

جهت تبدیل وضع استخدامی از پیمانی  به 

و از رسمی آزمایشی به  -آزمایشی  

 قطعی

19 

 تماس تلفنی با مراکز

فرم تعیین صندوق ارسال نامه به فرد جهت 

بازنشستگی و صدور حکم آزمایشی    

 مورد

18 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از  

 پیمانی به آزمایشی    مورد

17 

 تنظیم صورتجلسه جهت امضا

تنظیم صورتجلسه تبدیل وضع استخدامی 

 مورداز آزمایشی به قطعی  

31 

 حکم و ارسال پیام تهیه پیش نویس

صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از 

 آزمایشی به قطعی  مورد

33 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم مرخصی بدون حقوق تمدید و 

 مورد  2اشتغال بعد از آن   

32 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

استعالم تاییدیه تحصیلی از مراکز 

 مورد  1دانشگاهی و آموزشی   

31 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 –صدور حکم مدرک تحصیلی باالتر 

  انتصاب -پست تبدیل – MPH گواهینامه

 مورد  32

33 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

-صدور معرفینامه عدم سوء پیشینه

ساله  5تعهد -آزمایشات)طب کار(

)سردفتر(  برای مراحل استخدامی     

 مورد

35 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 36 صدور ابالغ استخدام پیمانی  مورد نویس ابالغ تهیه پیش

 39 مورد  1صدور حکم استخدام پیمانی   تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 صدور حکم تغییر نام

 مناطق –خانوادگی  و فوق العاده سختی کار 

 مورد   2 مندی عائله - یافته توسعه کمتر

38 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

ارسال لیست مهد کودک کارکنان 

قراردادی و رسمی به امور مالی جهت 

 پرداخت هزینه مهد کودک

37 

 تنظیم قرارداد محرومیت

صدور قرارداد و مکاتبات محرومیت از 

 مطب  مورد

51 

 چک و بررسی پرونده کارکنان

بررسی پرونده پرسنلی جهت تکمیل فرم 

 مورد  5       512

53 

 

بررسی مدارک و پیگیری آزمون 

 76استخدامی دی ماه سال 

52 

 تنظیم فرم اتباع خارجی

تنظیم فرم صدور پروانه کار اتباع خارجی  

 مورد

51 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 53 پیگیری و هماهنگی پیگیری و تایید احکام بازنشستگی از طریق سازمان و رفع ابهام

 55 تایید احکام بازنشستگی سازمان بازنشستگیتایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق 

 56 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

تکمیل پرونده و فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت و فرم اطالعات مورد نیاز جهت 

 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

برقراری تایید حقوق بازنشستگان کشوری 

 اجتماعیو تامین 

59 

تکمیل پرونده و فرم اطالعات مورد نیاز جهت برقراری تایید حقوق وظیفه بگیران و 

 ارسال به سازمان بازنشستگی کشوری

 58 برقراری تایید حقوق وظیفه بگیران

بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه جهت 

سازمان بازنشستگی جهت بررسی و ارسال سوابق به تکمیل کردن سوابق و بعد ارسال به 

 تامین اجتماعی

 57 انتقال کسور تامین اجتماعی

 61 کسورات خدمت زیر پرچم بررسی و احتساب خدمت زیر پرچم کارکنان و انجام مراحل پرداخت کسور بازنشستگی آن

معاونت  -سازمان انتقال خون استان قزوین -مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مشاور اجرایی رئیس دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشکی تهران -مورد 5درمان دانشگاه 

دانشگاه علوم  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -دانشگاه علوم پزشکی تبریز -مورد 1

کلیه  -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -رئیس دانشگاه -مورد 2پزشکی اهواز 

 دانشگاه ها

 63 انتقاالتمکاتبات مربوط به نقل و 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء 

 مورد 11نهایی  

 62 تاییدیه احکام پرسنلی

  -مورد و ثبت آن درسامانه نقل و انتقاالت وزارت 31ابالغیه تغییر محل خدمت 

ماموریت تمدید  -ماموریت ورودی -اختتام ماموریت ورودی -ماموریت خروجی

 ورودی

 61 صدور ابالغ

ماموریت  -مورد 1تغییر محل خدمت  -مورد 2پیشنویس حکم ماموریت ورودی 

تمدید ماموریت آموزشی  -مورد 2تغییر ردیف سازمانی  -مورد 1آموزشی تمام وقت 

استفاده از قانون خدمت نیمه وقت  -مورد 3ماموریت خروجی  -مورد 2تمام وقت 

 مورد 32ماموریت آموزشی لغو  -مورد 3بانوان 

 63 صدور احکام پرسنلی

مورد  31مورد درخواست درون سازمانی در سامانه نقل و انتقاالت و صدور  21بررسی 

ابالغ تغییر محل خدمت و پاسخگویی به تلفن های همکاران واحد و ارباب رجوع در 

 خصوص رفع مشکالت سامانه

درخواست های درون سازمانی سامانه نقل 

 انتقاالت وزارتو 

65 

مورد درخواست برون سازمانی در سامانه نقل و انتقاالت و ارجاع به  11بررسی 

 بندی طبقه –بودجه  -حراست -هیئت تخلفات -واحدهای مربوطه )معاونت تخصصی

 ......(انسانی منابع مدیر  و مشاغل

درخواست های برون سازمانی سامانه نقل 

 و انتقاالت وزارت

66 



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 69 انجام مکاتبات اداری هیأت علمی مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 68

 68 صدور حکم کارگزینی هیأت علمی مورد حکم کارگزینی هیأت علمی صادر شد. 39

 67 صدور قرارداد محرومیت از مطب مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی صادر شد. 11

 91 ثبت مرخصی و ماموریت هیأت علمی هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد مرخصی  31

 93 تهیه آمار هیأت علمی مورد آمار هیأت علمی تهیه و به مراجع مربوطه ارائه شد. 1

 92 هیأت علمی 512تهیه و ثبت فرم  مورد. -2

 91  پیگیری نامه، مکالمه تلفنی، پاسخگویی به ارباب رجوع و ... .

 93  ای و بازنشستگی و مدت تعهدات هیأت علمیبررسی سوابق بیمه

 95  انجام سایر امور محوله. و تهیه ترفیع پایه سه ماهه دوم

 96 آمار مورد(315در آمار ) kثبت شروع به کار طرحی و ضریب

 99 معرفی نامه مورد(353صدور معرفی نامه طرح و ثبت در آمار و سامانه وزارت )

 98 مکاتبه امکان جذب نیروی طرحی بدون جایگزین )مورد(عدم 

 97 مکاتبه مورد(35اعالم تسویه حساب با طرحی )



 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 81 حکم مورد(311صدور حکم طرحی )

 83 پایان طرح مورد(37صدور پایان طرح و معاف از طرح  در سامانه وزارت )

 82 آمار مورد(315در آمار ) kثبت پایان کار طرحی و ضریب

 81 مکاتبه و آمار مورد(33ابالغ تمدید طرح و ثبت در آمار )

 83 مکاتبه و سامانه مورد(37صدور توقف از طرح و ثبت در سامانه وزارت )

 85 آمار مورد(3در آمار) kثبت غیبت ضریب

 86 مکاتبه مورد(1از طریق دبیرخانه محرمانه ) kارسال تاییدیه تحصیلی طرحی و ضریب

 89 توقف از طرح مورد(35تداوم طرح و ثبت در سامانه وزارت )صدور اتمام 

 88 سامانه ثبت عدم شروع به کار طرحی در سامانه وزارت

 87 مکاتبه مورد(3لغو ابالغ طرحی )

 71 مکاتبه مورد(5به درمان ) kاعالم پایان تعهدات ضریب

 73 مکاتبه مورد(9صدور گواهی اشتغال به کار طرحی )

 72 مکاتبه فرزندی فرد طرحی از ثبت احوالاستعالم تک 



 

 
 
 

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

مکاتبات مربوط به سهمیه فصل جهت ثبت در سامانه برنامه ریزی نیروی انسانی 

 مورد(31)

 71 سامانه

 73 آمار و سامانه ثبت عدم شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت

 75 مکاتبه مورد(2مکاتبه با درمان در خصوص به کارگیری نیروهای طرحی )

 76 سامانه مورد(2ثبت پایان طرح عضو هیأت علمی در سامانه وزارت )

 79 مکاتبه مورد(2ارسال جدول زمان بندی توزیع پزشکان و دندانپزشکان طرحی به وزارت )

 78 مکاتبه مورد(35مکاتبات متفرقه با سایر سازمانها )


