
 واحد کارگزینی

 فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 94/5/01-05 (

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 1 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 2 مکاتبه رجایی به درمان kاعالم پایان تعهدات ضریب 

 3 آمار در آمار kثبت پایان کار ضریب 

 4 معرفی نامه مورد(5ارت )صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وز

 5 سامانه مورد(8ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 6 حکم مورد(2صدور حکم برقراری حقوق و مزایا )

 7 پایان طرح مورد(2صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 8 مکاتبه بهمن22اصالح مدت خدمت طرحی مرکز 

 9 معاف از طرح مورد(2بت آن در سامانه وزارت )صدور معاف از طرح و ث

 11 سامانه مورد(2ثبت پایان طرح در سامانه وزارت )

 11 آمار مورد(3ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 12 سامانه ثبت توقف از طرح در سامانه وزارت

انشگاه علوم پزشکی و مکاتبه با د –مورد  1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و -مورد 1مکاتبه با حراست  -مورد 1خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان 

 مورد 1مکاتبه با معاونت بهداشتی  -مورد 1خدمات بهداشتی درمانی کردستان 

 13 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 14 تاییدیه احکام پرسنلی مورد 3جاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ار

 15 صدور ابالغ مورد 1ابالغیه تعیین محل خدمت -مورد 1ابالغیه انتقال خروجی  -مورد 1ابالغیه  ماموریت ورودی 

 16 لیصدور احکام پرسن مورد 1پیشنویس حکم ماموریت ورودی  -مورد 1پیشنویس حکم انتقال خروجی  

 17  مورد 6بررسی احکام 

 18  پیگیری و هماهنگی بیمه نامه آتش سوزی اتاق عمل کوثر

 19  هماهنگی با اعضا کمیته رفاه و اصالح تاریخ برگزاری کمیته

 21  نفر از کارکنان  2تنظیم صورتجلسه مهلت خدمت آزمایشی 

 21  مراجعه به بیمه کارآفرین

 22  مکاتبه با بلندیان

 23  مورد 17رسی احکام کارکنان تاکستان بر

 24  تنظیم صورتجلسه مهلت آزمایشی مهین چگینی

 25  بهمن به مدیریت توسعه22تنظیم و اعالم گزارش بازدید از مرکز 

 26  مورد  1صدور معرفی نامه به بیمه  

 27  مورد  1بررسی پرونده انتقالی 

 28  مورد  3صدور معرفی نامه بانک  

 29  یری امور آتش سوزی اتاق عمل کوثر از مرکز و بیمهپیگ

 31  بررسی پرونده انتقالی آقای فاطمیان



 31  مکاتبه با بلندیان

 32  مورد   4صدور معرفی نامه به بانک  

 33  مورد 26بررسی احکام تبدیل وضع 

 34  مکاتبه با بیمه کارآفرین و پیگیری الحاقیه درمان کارکنان

 35  سوابق رفاهی و اعالم به روابط عمومی جمع آوری

 36  صدور معرفی نامه بانک

 37  مورد 5بررسی احکام تاکستان 

 38  مورد  2صدور معرفینامه به بانک 

 39  شرکت در جلسه کمیته رفاه و بررسی نظرات و پیشنهادات اعضا کمیته

 41  مورد 1صدور معرفی نامه به بیمه 

 41  مورد 5 برسی پرونده کارکنان

ارتقاء رتبه  ،تبدیل پست سازمانی ، تبدیل پست سازمانی  ،تمدید ماموریت ، تبدیل وضعیت به قطعی و رسمی 

 یآزمایش

پیش نویس احکام ارسالی به 

 42 واحدهای تابعه

 خروجی انتقالرسته ، تغییر،  ماموریت ، تمدید زمایشیآ رسمی به وضعیت تبدیلافزایش کمک هزینه اوالد ، 

 
 43 صدور حکم

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
-بیمه-ثالث–صدور معرفینامه بانک 

 مورد   71گواهی اشتغال  –سیاهه 
44 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 مورد  21
45 

 بررسی پرونده پرسنلی 
بررسی پرونده پرسنلی جهت اصالح 

 مورد  2  512فرم 
46 

 س حکم و ارسال پیامتهیه پیش نوی

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 25استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 

47 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 11استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد 

48 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 مورد   2حکم 
49 

تنظیم صورتجلسه تبدیل وضع  ظیم صورتجلسه تن

 16استخدامی از آزمایشی به قطعی    

 مورد 

51 

معرفی کارکنان به هسته گزینش  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

جهت تبدیل وضع استخدامی از پیمانی 

 به آزمایشی و از آزمایشی به قطعی 

51 

ردن فرم صندوق اعالم فرد برای پر ک تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 به منظور صدور حکم آزمایشی 
52 



صدرو حکم انتصاب و اعمال مدرک  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 مورد  6حکم مرخصی بدون حقوق 

53 

 54 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق

 55 پیگیری و هماهنگی تایید احکام بازنشستگی از طریق سازمان و رفع ابهامپیگیری و 

 56 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 57 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

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

 بازنشستگان
 58 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

 61 انتقال کسور تامین اجتماعی های مربوطه جهت تکمیل کردن سوابق بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم

 مورد 28

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (

61 

 62 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 11

 63 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 16

 64 ریپاسخگویی به ارباب رجوع حضو مورد 6

 65 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد-

 66 کنترل پیس نویس نامه مورد 5

 موردقرارداد-
بررسی قراردادمحرومیت 

 ازمطب)تعیین رقم قراردادو...(
67 

 مورد 33
بررسی حکم و مطابقت با جدول 

 ضرایب مربوطه
68 

 جلد 11

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

 سوابق خدمت، احکام حقوقی، تهیه

 گزارش و مستندات درخواستی (

69 

 71 بررسی مصوبات هیأت امناء بررسی مصوبات هیأت امناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 49/5/71-22 (

ی همکاران واحدکارگزینی که گزارش فعالیت هفتگی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، اسام

فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور، یوسفی ، علی آقایی (پرپینچی ،   

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 تغییر محل خدمت و برقراری حقوق و مزایا ، ،تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

پیش نویس احکام ارسالی 

 1 به واحدهای تابعه

 برقراری فوق العاده ایثارگری ،تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 
 2 صدور حکم

 3  مورد  1صدور معرفی نامه به بانک 

 4  شرکت در جلسه فرمانداری در خصوص کار گروه اشتغال

 5  تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته رفاه

تبادل نظر با نماینده بیمه پارسیان در خصوص نحوه انعقاد بیمه نامه های 

 دانشگاه و مزایای شرکت مذکور
 6 

 7  مورد  5 بررسی احکام تبدیل وضع کارکنان

 8  بازدید از واحد امور اداری و کارگزینی مرکز شهید رجائی

 9  مورد 1صدور معرفی نامه به بانک 

 11  مورد  2صدور معرفی نا مه به بیمه  

 11  مورد 7بررسی پرونده و پیشنویس احکام 

 12  پیگیری خدمات  تورهای سیاحتی از آژانس های سطح شهر

 13  رش بازدید از مرکز شهید رجائی تنظیم و اعالم گزا

 14  بررسی پرونده  مهدی چگینی و مکاتبه با بلندیان 

 15  بررسی نحوه ارائه خدمات درمانی به ایثارگران و اعالم به کلیه واحدها

 16  بررسی و اصالح مزایای دیپلم افتخار فرزندان شهدا

 1ن امیرالمومنین بوئین زهرا مکاتبه با بیمارستا-مورد 1مکاتبه با هیئت تخلفات 

 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -مورد

 مورد 1مکاتبه با معاونت بهداشتی  -مورد

مکاتبات مربوط به نقل و 

 17 انتقاالت

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

 مورد 2امضاء نهایی 
 18 دیه احکام پرسنلیتایی

 19 صدور ابالغ 

 21 صدور احکام پرسنلی -مورد 2پیشنویس حکم تغییر محل خدمت  

 21 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

مکاتبه با معاونت درمان در خصوص تمدید طرح کارشناس رادیولوژی دانشکده 
 22 مکاتبه



 دندانپزشکی

 23 توقف از طرح مورد(2انه وزارت )صدور توقف از طرح و ثبت آن در سام

 24 مکاتبه مورد(2صدور گواهی اشتغال به کار )

 25 پایان طرح مورد(4صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 26 معاف از طرح مورد(3صدور معاف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 27 سامانه (مورد5ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 28 مکاتبه مورد(3صدور ابالغ تمدید طرح )

 29 حکم مورد(2صدور حکم برقراری حقوق و مزایا )

 31 آمار مورد(6ثبت پایان کار طرحی در آمار )

درخواست حق اشعه کارشناس رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی )طرحی( از 

 معاونت درمان
 31 مکاتبه

 32 مکاتبه یز از معاونت هادرخواست اعالم نیاز فصل پای

 33 معرفی نامه مورد(3صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 34 ایمیل ارسال اعالم نیاز شهریور برای وزارت

 35 مکاتبه ابالغ بخشنامه وزارت به واحدها

 36 حکم مورد(4صدور حکم پایان طرح )

 37 انتقال کسور تهیه کپی و جمع آوری سوابقبررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و 

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

 39 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 41 ق کارکنانسواب 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 

 41 بازنشستگان

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

 42 بگیران

بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه 

 جهت تکمیل کردن سوابق

انتقال کسور تامین 

 43 اجتماعی

 44 مورد( 12مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری انجام شد. 12

 مورد مکاتبه اداری محرمانه انجام شد. 1
 1مکاتبه اداری محرمانه )

 45 مورد(

 حقوقی صادر شد.عدد حکم  2
 2صدور حکم حقوقی )

 46 عدد(

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.2
صدور قرارداد محرومیت از 

 47 عدد(2مطب )

تهیه  1334مورد آمار اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده ها برای سال  1

 شد.
 48 آمار )یک مورد(



 بت شد.مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ث 3
بررسی سوابق بیمه ای 

 49 مورد(3)

 51 مورد( 4ثبت مرخصی ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  4

مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه  44

 انجام شد.

تماس تلفنی جهت پیگیری 

 51 مورد( 44نامه )

 52 مورد( 16ت اداری )مکاتبا مورد مکاتبات اداری انجام شد. 16

 عدد حکم حقوقی صادر شد. 26
 26صدور حکم حقوقی )

 53 عدد(

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.3
صدور قرارداد محرومیت از 

 54 عدد(3مطب )

 55 آمار )یک مورد( تهیه شد. 1334مورد تغییرات آمار اعضای هیأت علمی برای تیر سال  1

 ررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه ای ب 4
بررسی سوابق بیمه ای 

 56 مورد( 4)

 57 مورد( 3ثبت مرخصی ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  3

مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه  25

 انجام شد.

تماس تلفنی جهت پیگیری 

 58 مورد( 25نامه )

 59 مورد( 3مکاتبات اداری ) بات اداری انجام شد.مورد مکات 3

 عدد حکم حقوقی صادر شد. 7
 7صدور حکم حقوقی )

 61 عدد(

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.4
صدور قرارداد محرومیت از 

 61 عدد( 4مطب )

 مورد پرونده جهت پایان طرح هیأت علمی بررسی شد. 5
بررسی پرونده جهت پایان 

 62 مورد(5علمی)طرح هیأت 

 مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 5
بررسی سوابق بیمه ای 

 63 مورد( 5)

 64 مورد( 3ثبت مرخصی ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  3

 انجام شد. 542مورد بررسی سوابق شغلی جهت اصالح فرم  1
) 542بررسی و اصالح فرم 

 65 یک مورد(

رد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه مو 22

 انجام شد.

تماس تلفنی جهت پیگیری 

 66 مورد( 22نامه )

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 

–صدور معرفینامه بانک 

–سیاهه -بیمه-ثالث

 مورد   04گواهی اشتغال  
67 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از 

 68 مورد  14ها سوی واحد

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

استخدامی از پیمانی به 

 مورد  5آزمایشی 
69 

صدور حکم تبدیل وضعیت  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

استخدامی از آزمایشی به 
71 



 مورد  6قطعی 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی 

 71 مورد   2ت صدور حکم جه

تنظیم صورتجلسه تبدیل  تنظیم صورتجلسه 

وضع استخدامی از 

 3آزمایشی به قطعی    

 مورد 

72 

معرفی کارکنان به هسته  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

گزینش جهت تبدیل وضع 

استخدامی از پیمانی به 

آزمایشی و از آزمایشی به 

 قطعی 

73 

اعالم فرد برای پر کردن  امضا تهیه پیش نویس نامه جهت

فرم صندوق به منظور 

 صدور حکم آزمایشی 
74 

صدرو حکم انتصاب و اعمال  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 –مدرک تحصیلی باالتر 

صدور حکم -تبدیل پست

 3مرخصی بدون حقوق 

 مورد 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 49/5/71-22 (

ی همکاران واحدکارگزینی که گزارش فعالیت هفتگی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، اسام

 پرپینچی ، فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور، یوسفی ، علی آقایی (

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 یت به رسمی قطعیتغییر محل خدمت و برقراری حقوق و مزایا ، ،تبدیل وضع
پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

 برقراری فوق العاده ایثارگری ،تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 
 2 صدور حکم

 3  مورد  1صدور معرفی نامه به بانک 

 4  شرکت در جلسه فرمانداری در خصوص کار گروه اشتغال

 5  تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته رفاه

 6  ظر با نماینده بیمه پارسیان در خصوص نحوه انعقاد بیمه نامه های دانشگاه و مزایای شرکت مذکورتبادل ن

 7  مورد  5بررسی احکام تبدیل وضع کارکنان 

 8  بازدید از واحد امور اداری و کارگزینی مرکز شهید رجائی

 9  مورد 1صدور معرفی نامه به بانک 

 11  مورد  2صدور معرفی نا مه به بیمه  

 11  مورد 7بررسی پرونده و پیشنویس احکام 

 12  پیگیری خدمات  تورهای سیاحتی از آژانس های سطح شهر

 13  تنظیم و اعالم گزارش بازدید از مرکز شهید رجائی 

 14  بررسی پرونده  مهدی چگینی و مکاتبه با بلندیان 

 15  م به کلیه واحدهابررسی نحوه ارائه خدمات درمانی به ایثارگران و اعال

 16  بررسی و اصالح مزایای دیپلم افتخار فرزندان شهدا

مکاتبه با دانشگاه -مورد 1مکاتبه با بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا -مورد 1مکاتبه با هیئت تخلفات 

 مورد 1مکاتبه با معاونت بهداشتی  -مورد 1علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 
 17 تبات مربوط به نقل و انتقاالتمکا



 18 تاییدیه احکام پرسنلی مورد 2بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 19 صدور ابالغ 

 21 صدور احکام پرسنلی -مورد 2پیشنویس حکم تغییر محل خدمت  

 21 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 22 مکاتبه مکاتبه با معاونت درمان در خصوص تمدید طرح کارشناس رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی

 23 توقف از طرح مورد(2صدور توقف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 24 مکاتبه مورد(2صدور گواهی اشتغال به کار )

 25 حپایان طر مورد(4صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 26 معاف از طرح مورد(3صدور معاف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 27 سامانه مورد(5ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 28 مکاتبه مورد(3صدور ابالغ تمدید طرح )

 29 حکم مورد(2صدور حکم برقراری حقوق و مزایا )

 31 آمار مورد(6ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 31 مکاتبه درخواست حق اشعه کارشناس رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی )طرحی( از معاونت درمان

 32 مکاتبه درخواست اعالم نیاز فصل پاییز از معاونت ها

 33 معرفی نامه مورد(3صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 34 یمیلا ارسال اعالم نیاز شهریور برای وزارت

 35 مکاتبه ابالغ بخشنامه وزارت به واحدها

 36 حکم مورد(4صدور حکم پایان طرح )

 37 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق

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

 39 تایید احکام بازنشستگی ازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگیتایید احکام ب

 41 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
 41 بازنشستگانبرقراری تایید حقوق 

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

 43 انتقال کسور تامین اجتماعی بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه جهت تکمیل کردن سوابق

 44 مورد( 12مکاتبات اداری ) ی انجام شد.مورد مکاتبات ادار 12

 45 مورد( 1مکاتبه اداری محرمانه ) مورد مکاتبه اداری محرمانه انجام شد. 1

 46 عدد( 2صدور حکم حقوقی ) عدد حکم حقوقی صادر شد. 2

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.2
صدور قرارداد محرومیت از مطب 

 47 عدد(2)

 48 آمار )یک مورد( تهیه شد. 1394ی هیأت علمی به تفکیک دانشکده ها برای سال مورد آمار اعضا 1

 49 مورد(3بررسی سوابق بیمه ای ) مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 3

 51 مورد( 4ثبت مرخصی ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  4

 اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و 41
 41تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 51 مورد(

 52 مورد( 16مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری انجام شد. 16

 53 عدد( 26صدور حکم حقوقی ) عدد حکم حقوقی صادر شد. 26

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.9
از مطب صدور قرارداد محرومیت 

 54 عدد(9)

 55 آمار )یک مورد( تهیه شد. 1394مورد تغییرات آمار اعضای هیأت علمی برای تیر سال  1

 56 مورد( 4بررسی سوابق بیمه ای ) مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 4

 57 مورد( 3ثبت مرخصی ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  3

 یگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد.مورد پ 25
 25تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 58 مورد(

 59 مورد( 9مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری انجام شد. 9



 61 عدد( 7صدور حکم حقوقی ) عدد حکم حقوقی صادر شد. 7

 .عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد4
 4صدور قرارداد محرومیت از مطب )

 61 عدد(

 مورد پرونده جهت پایان طرح هیأت علمی بررسی شد. 5
بررسی پرونده جهت پایان طرح 

 62 مورد(5هیأت علمی)

 63 مورد( 5بررسی سوابق بیمه ای ) مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 5

 64 مورد( 3ثبت مرخصی ) شد.  مورد مرخصی در مستندات مربوطه 3

 65 ) یک مورد(512بررسی و اصالح فرم  انجام شد. 512مورد بررسی سوابق شغلی جهت اصالح فرم  1

 مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 22
 22تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 66 مورد(

 جهت امضا تهیه پیش نویس نامه 
-بیمه-ثالث–صدور معرفینامه بانک 

 67 مورد   81گواهی اشتغال  –سیاهه 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 68 مورد  11

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 5استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 
69 

 ل پیام تهیه پیش نویس حکم و ارسا

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 6استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد 

71 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 71 مورد   2حکم 

تنظیم صورتجلسه تبدیل وضع  تنظیم صورتجلسه 

 3استخدامی از آزمایشی به قطعی    

 مورد 
72 

معرفی کارکنان به هسته گزینش  اتهیه پیش نویس نامه جهت امض

جهت تبدیل وضع استخدامی از پیمانی 
73 



 به آزمایشی و از آزمایشی به قطعی 

اعالم فرد برای پر کردن فرم صندوق  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 74 به منظور صدور حکم آزمایشی 

صدرو حکم انتصاب و اعمال مدرک  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور -تبدیل پست –لی باالتر تحصی

 مورد  3حکم مرخصی بدون حقوق 
75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 49/5/29-24 (

ی همکاران واحدکارگزینی که گزارش فعالیت هفتگی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، اسام

، علی آقایی ( ، یوسفی فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور، آتشگران پرپینچی ،  

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

مرخصی بدون حقوق ، تبدیل پست سازمانی ، تغییر ردیف سازمانی ، انتقال خروجی ، استفاده از قانون نیمه 

 وقت بانوان ، انفصال وقت 

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

ارتقاء طبقه ، اعمال مدرک تحصیلی ، برقراری فوق العاده جانبازی ، اختتام ماموریت آموزشی ، تبدیل پست ، 

 ماموریت خروجی ، اعاده طبقه 

 

 2 صدور حکم

 مورد  3صدور معرفی نامه به بانک  
 3 

 مورد 11بررسی پیش نویس احکام 
 4 

 5  رانمکاتبه با کلیه واحدها جهت بیمه والدین ایثارگ

 مکاتبه با اداره حراست
 6 

 پیگیری امکانات رفاهی تورهای سطح شهر جهت رفاه کارکنان
 7 

 8  مورد  2صدور معرفی نامه به بانک 

 مورد 3صدور معرفی نامه به بانک  
 9 

 مورد 4بررسی تبدیل وضع کارکنان 
 11 

 مورد 2صدور معرفی نامه به بانک  
 11 

 مورد مورد  5تبدیل وضع و پرونده  کارکنان  بررسی پیش نویس احکام
 12 

 13  مراجعه به بیمه

 14  مورد 3تکمیل فرم بیمه برای کارکنان 

 پیگیری و بررسی خدمات مسافرتی آژانس سیاحتی اشراق
 15 

 16  مکاتبه با خدمات پشتیبانی



 مورد 38بررسی تبدیل وضع کارکنان و سوابق مربوطه 
 17 

 اداری مرکز بوعلی سینا بازدید از امور
 18 

 19  مورد  1صدور معر فی نامه به بانک  

 21 مورد( 16مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری انجام شد. 16

 21 عدد( 2صدور حکم حقوقی ) عدد حکم حقوقی صادر شد. 2

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.2
 2صدور قرارداد محرومیت از مطب )

 عدد(
22 

 مورد پرونده جهت پایان طرح هیأت علمی بررسی شد. 3
بررسی پرونده جهت پایان طرح 

 مورد(3هیأت علمی)
23 

 مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 8
بررسی سوابق بیمه ای و بازنشستگی 

 مورد( 8)
24 

 25 ورد(م 4ثبت مرخصی و ماموریت ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  4

 مورد پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت حضوری انجام شد.11
پاسخ گویی به ارباب رجوع به 

 مورد(11صورت حضوری) 
26 

 مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 55
 55تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
27 

برحسب مدرک تحصیلی و یک مورد آمار هیأت علمی سال  1393ی سال یک مورد آمار هیأت علم

 تهیه شد.k 2مشمول1394
 28 مورد(2تهیه آمار )

 29 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 31 معرفی نامه مورد(29صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 31 آمار مورد(4ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 32 مکاتبه مورد(6صدور گواهی اشتغال به کار)

 33 پایان طرح مورد(7صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 34 معاف از طرح مورد(2صدور معاف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 35 حکم صدور حکم تمدید طرح

 36 حکم مورد(2صدور حکم پایان طرح )

 37 سامانه مورد(5ر آمار و سامانه وزارت )ثبت شروع به کار طرحی د

 38 حکم صدور حکم اصالحیه طرحی

 39 آمار در آمار kثبت شروع به کار ضریب 

 41 مکاتبه اعالم عدم شروع به کار پزشک طرحی به وزارت

 41 مکاتبه اعالم اسامی متقاضیان شرکت در دوره آموزشی

 42 مکاتبه مارستان میالداعالم مراتب تایید گواهی پایان طرح برای بی

 43 مکاتبه مکاتبه با وزارت در خصوص درخواست افزایش سهمیه علوم آزمایشگاهی در تابستان

 -مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم -مورد 2مکاتبه با معاونت درمان 

مکاتبه با دانشگاه علوم  -مورد 2د بهشتی مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهی

مکاتبه با  -مورد 1مکاتبه با مرکز بهداشت شهید بلندیان -مورد 1پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد 

 44 کاتبات مربوط به نقل و انتقاالتم



مکاتبه با دانشگاه علوم بهزیستی و  -مورد 1مکاتبه با معاونت غذا و دارو  -مورد 2معاونت بهداشتی 

مکاتبه با -مورد 1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  مکاتبه با -مورد 1توانبخشی تهران 

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -مورد 1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

 مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران  -مورد 1بهداشتی درمانی مشهد 

 45 تاییدیه احکام پرسنلی مورد 2بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 -مورد 1ابالغیه لغو ماموریت خروجی  -مورد 3ابالغیه تعیین محل خدمت -مورد 4ابالغیه انتقال ورودی 

 -مورد 1جی ابالغیه انتقال خرو
 46 صدور ابالغ

پیشنویس  -مورد 1پیشنویس حکم ماموریت خروجی -مورد 1پیشنویس حکم اختتام ماموریت آموزشی 

 مورد 1پیشنویس حکم تغییر ردیف سازمانی  -مورد 1حکم انتقال خروجی 
 47 صدور احکام پرسنلی

 48 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق

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

 51 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 51 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

ه و فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت و فرم اطالعات مورد نیاز جهت برقراری تایید حقوق تکمیل پروند

 بازنشستگان
 52 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

 54 انتقال کسور تامین اجتماعی بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه جهت تکمیل کردن سوابق

 55 بندی طبقه طرح صورتجلسه  21/5/94و  18/5/94رتبه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 56 بندی طبقه طرح صورتجلسه  31/4/94و  21/4/94طبقه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در غلمشا بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 57 کارکنان تشویقی طبقه صورتجلسه  12/4/91 تاریخ د/654/212 شماره دستورالعمل 9 ماده با مطابق کارکنان تشویقی طبقه صورتجلسه فرم ارسال

 58 بازدید بازدید از امور اداری مرکز بوعلی سینا

 59 ثبت مرخصی عدد115

 61 ثبت ماموریت عدد125

 61 اعالم مانده مرخصی مورد9اعالم مانده مرخصی به واحدها 

 62 وارد نمودن اطالعات  مورد 42سیستم جامع حضور و غیاب بوعلی سینا 

 63 فعال نمودن افراد درسیستم مورد 15شبکه بویین زهرا 

 64 ثبت تردد مورد 31

 65 ت مکاتبا مورد 51

 66 تهیه لیست اضافه کار انتظامات  15

 67 پاسخ به اشکاالت  31

 68 آموزش به کاربر معاونت پژوهشی  15

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
-بیمه-ثالث–صدور معرفینامه بانک 

 مورد   51گواهی اشتغال  –سیاهه 
69 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

  مورد 15
71 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 2استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 

71 



 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 1استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد 

72 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 مورد   2 حکم
73 

معرفی کارکنان به هسته گزینش  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

جهت تبدیل وضع استخدامی از پیمانی 

 به آزمایشی و از آزمایشی به قطعی 

74 

صدرو حکم انتصاب و اعمال مدرک  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 د مور 3حکم مرخصی بدون حقوق 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 49/5/29-24 (

ی همکاران واحدکارگزینی که گزارش فعالیت هفتگی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، اسام

لی آقایی (، ع ، یوسفی پرپینچی ، فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور، آتشگران  

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

مرخصی بدون حقوق ، تبدیل پست سازمانی ، تغییر ردیف سازمانی ، انتقال خروجی ، استفاده از قانون نیمه 

 وقت بانوان ، انفصال وقت 

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

انبازی ، اختتام ماموریت آموزشی ، تبدیل پست ، ارتقاء طبقه ، اعمال مدرک تحصیلی ، برقراری فوق العاده ج

 ماموریت خروجی ، اعاده طبقه 

 

 2 صدور حکم

 مورد  3صدور معرفی نامه به بانک  
 3 

 مورد 11بررسی پیش نویس احکام 
 4 

 5  مکاتبه با کلیه واحدها جهت بیمه والدین ایثارگران

 مکاتبه با اداره حراست
 6 

 ورهای سطح شهر جهت رفاه کارکنانپیگیری امکانات رفاهی ت
 7 

 8  مورد  2صدور معرفی نامه به بانک 

 مورد 3صدور معرفی نامه به بانک  
 9 

 مورد 4بررسی تبدیل وضع کارکنان 
 11 

 مورد 2صدور معرفی نامه به بانک  
 11 

 مورد مورد  5بررسی پیش نویس احکام تبدیل وضع و پرونده  کارکنان 
 12 

 13  بیمه مراجعه به

 14  مورد 3تکمیل فرم بیمه برای کارکنان 

 پیگیری و بررسی خدمات مسافرتی آژانس سیاحتی اشراق
 15 

 16  مکاتبه با خدمات پشتیبانی



 مورد 38بررسی تبدیل وضع کارکنان و سوابق مربوطه 
 17 

 بازدید از امور اداری مرکز بوعلی سینا
 18 

 19  مورد  1صدور معر فی نامه به بانک  

 21 مورد( 16مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری انجام شد. 16

 21 عدد( 2صدور حکم حقوقی ) عدد حکم حقوقی صادر شد. 2

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.2
 2صدور قرارداد محرومیت از مطب )

 عدد(
22 

 مورد پرونده جهت پایان طرح هیأت علمی بررسی شد. 3
ونده جهت پایان طرح بررسی پر

 مورد(3هیأت علمی)
23 

 مورد سوابق بیمه ای بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 8
بررسی سوابق بیمه ای و بازنشستگی 

 مورد( 8)
24 

 25 مورد( 4ثبت مرخصی و ماموریت ) مورد مرخصی در مستندات مربوطه شد.  4

 جام شد.مورد پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت حضوری ان11
پاسخ گویی به ارباب رجوع به 

 مورد(11صورت حضوری) 
26 

 مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 55
 55تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
27 

ل برحسب مدرک تحصیلی و یک مورد آمار هیأت علمی سا 1393یک مورد آمار هیأت علمی سال 

 تهیه شد.k 2مشمول1394
 28 مورد(2تهیه آمار )

 29 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 31 معرفی نامه مورد(29صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 31 آمار مورد(4ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 32 مکاتبه مورد(6صدور گواهی اشتغال به کار)

 33 پایان طرح مورد(7رح و ثبت آن در سامانه وزارت )صدور پایان ط

 34 معاف از طرح مورد(2صدور معاف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 35 حکم صدور حکم تمدید طرح

 36 حکم مورد(2صدور حکم پایان طرح )

 37 سامانه مورد(5ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 38 حکم ه طرحیصدور حکم اصالحی

 39 آمار در آمار kثبت شروع به کار ضریب 

 41 مکاتبه اعالم عدم شروع به کار پزشک طرحی به وزارت

 41 مکاتبه اعالم اسامی متقاضیان شرکت در دوره آموزشی

 42 مکاتبه اعالم مراتب تایید گواهی پایان طرح برای بیمارستان میالد

 43 مکاتبه افزایش سهمیه علوم آزمایشگاهی در تابستان مکاتبه با وزارت در خصوص درخواست

 -مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم -مورد 2مکاتبه با معاونت درمان 

مکاتبه با دانشگاه علوم  -مورد 2مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

مکاتبه با  -مورد 1مکاتبه با مرکز بهداشت شهید بلندیان -مورد 1اشتی درمانی یزد پزشکی و خدمات بهد

 44 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت



مکاتبه با دانشگاه علوم بهزیستی و  -مورد 1مکاتبه با معاونت غذا و دارو  -مورد 2معاونت بهداشتی 

مکاتبه با -مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  -مورد 1توانبخشی تهران 

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -مورد 1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

 مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران  -مورد 1بهداشتی درمانی مشهد 

 45 تاییدیه احکام پرسنلی مورد 2م پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی بررسی وتایید نمودن حک

 -مورد 1ابالغیه لغو ماموریت خروجی  -مورد 3ابالغیه تعیین محل خدمت -مورد 4ابالغیه انتقال ورودی 

 -مورد 1ابالغیه انتقال خروجی 
 46 صدور ابالغ

پیشنویس  -مورد 1پیشنویس حکم ماموریت خروجی -مورد 1زشی پیشنویس حکم اختتام ماموریت آمو

 مورد 1پیشنویس حکم تغییر ردیف سازمانی  -مورد 1حکم انتقال خروجی 
 47 صدور احکام پرسنلی

 48 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق

 49 پیگیری و هماهنگی سازمان و رفع ابهامپیگیری و تایید احکام بازنشستگی از طریق 

 51 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 51 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

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

 بازنشستگان
 52 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

 54 انتقال کسور تامین اجتماعی بقبررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه جهت تکمیل کردن سوا

 55 بندی طبقه طرح صورتجلسه  21/5/94و  18/5/94رتبه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 56 بندی طبقه طرح صورتجلسه  31/4/94و  21/4/94طبقه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 57 کارکنان تشویقی طبقه صورتجلسه  12/4/91 تاریخ د/654/212 شماره دستورالعمل 9 ماده با مطابق کارکنان تشویقی طبقه صورتجلسه فرم ارسال

 58 بازدید بازدید از امور اداری مرکز بوعلی سینا

 59 ثبت مرخصی عدد115

 61 ثبت ماموریت عدد125

 61 اعالم مانده مرخصی مورد9اعالم مانده مرخصی به واحدها 

 62 وارد نمودن اطالعات  مورد 42سیستم جامع حضور و غیاب بوعلی سینا 

 63 فعال نمودن افراد درسیستم مورد 15شبکه بویین زهرا 

 64 ثبت تردد مورد 31

 65 مکاتبات  مورد 51

 66 تهیه لیست اضافه کار انتظامات  15

 67 پاسخ به اشکاالت  31

 68 کاربر معاونت پژوهشی  آموزش به 15

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
-بیمه-ثالث–صدور معرفینامه بانک 

 مورد   51گواهی اشتغال  –سیاهه 
69 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 مورد  15
71 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 2آزمایشی  استخدامی از پیمانی به

 مورد 

71 



 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 1استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد 

72 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 مورد   2حکم 
73 

معرفی کارکنان به هسته گزینش  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

وضع استخدامی از پیمانی  جهت تبدیل

 به آزمایشی و از آزمایشی به قطعی 

74 

صدرو حکم انتصاب و اعمال مدرک  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 مورد  3حکم مرخصی بدون حقوق 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 39/6/1-5 (

اسامی همکاران واحدکارگزینی که گزارش فعالیت هفتگی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، 

، علی آقایی ، میرترابی ( ، یوسفی پرپینچی ، فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور، آتشگران  

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

سازمانی ، انتقال ورودی، تبدیل وضعیت به تبدیل پست سازمانی ، تغییر ردیف 

 رسمی آزمایشی و قطعی ، اعمال مدرک تحصیلی ، تغییر نام 

پیش نویس احکام ارسالی 

 1 به واحدهای تابعه

مرخصی بدون حقوق ، برقراری فوق العاده ایثارگری ، افزایش کمک هزینه اوالد 

 وق  ، لغو حکم انتقال خروجی، اشتغال بعد از مرخصی بدون حق
 2 صدور حکم

 تهیه گزارش از بازدید مرکز بوعلی سینا
 

3 

بررسی بخشنامه های تبدیل وضع ایثارگران و هماهنگی با گروه مهندسی 
 سازمان

 
4 

بررسی و پیگیری بیمه نامه آتش سوزی اموال و انبار و ساختمان بلندیان جهت  
 با امور مالی بلندیان

 
5 

 مورد   3صدور معرفی نامه به بانک  
 

6 

 مورد   4صدور معرفی نامه به بانک  
 

7 

 نفر از کارکنان 37بررسی سوابق تبدیل وضع 
 

0 

 صدور معرفی نامه به بیمه
 

3 

 مکاتبه با بنیاد شهید آبیک
 

14 

 مورد 2صدور معرفی نامه بانک 
 

11 

 پیگیری تسهیالت جدید وام از بانک رفاه
 

12 

 ر و هماهنگی و مکاتبه با بیمهپیگیری هزینه آتش سوزی مرکز کوث
 

13 

 مورد  1صدور معرفی نامه به بانک 
 

14 

 مورد 4بررسی  تبدیل وضع کارکنان 
 

15 

 بازدید ازنحوه عملکرد واحد امور اداری و کارگزینی  مرکز قدس
 

16 

 پیگیری امور ورزش صبحگاهی بانوان
 

17 

 مورد 7بررسی پیشنویس احکام تبدیل وضع 
 

10 

 دمور 34

بررسي نامه)مطابقت 

باآيین نامه ها ؛ هماهنگي 
بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (

13 

 24 پي گیري نامه ازواحد ها مورد 0

 مورد 3
پاسخگويي به ارباب رجوع 

 تلفني
21 

 مورد 3
پاسخگويي به ارباب رجوع 

 حضوري
22 

 مورد 4
تهیه وتايپ پیش نويس 

 نامه
23 

 24 كنترل پیس نويس نامه مورد 5

 موردقرارداد 2

بررسي قراردادمحرومیت 

ازمطب)تعیین رقم 
 قراردادو...(

25 

بررسي حكم و مطابقت با  مورد 6 26 



 جدول ضرايب مربوطه

 جلد 7

بررسی پرونده )جهت 

تعیین مدت سوابق خدمت، 

احکام حقوقی، تهیه 
گزارش و مستندات 

 درخواستی (

27 

 درخصوص مرخصی
هماهنگی بادفتر حقوقی 

گزارش جهت تهیه  وتهیه

 دفاعیه 

20 

 23 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 34 معرفی نامه مورد(26صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 31 مکاتبه اعالم تسویه حساب با طرحی مرکز کوثر

 32 مکاتبه مرکز قدس به آن مرکز kارسال نامه برقراری حق مسکن ضریب 

 33 پایان طرح مورد(0پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )صدور 

 34 مکاتبه بویین زهرا kابالغ تغییر محل خدمت ضریب 

بویین زهرا  kمکاتبه با معاونت درمان در خصوص احتساب استعالجی ضریب 

 جزو تعهدات
 35 مکاتبه

 36 سامانه مورد(31ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 37 آمار مورد(5ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 30 حکم مورد(5صدور حکم پایان طرح )

 33 معاف از طرح مورد(2صدور معاف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 44 توقف از طرح صدور توقف از طرح و ثبت آن در سامانه وزات

 41 معرفی نامه مورد(2) و ثبت آن در سامانه وزارت kصدور معرفی نامه برای ضریب 

 42 مکاتبه درخواست نیروی مدیریت جهت معاونت غذا و دارو از معاونت درمان

 43 حکم صدور حکم برقراری حقوق و مزایا

 44 بررسی پرونده از نظر صدور پایان طرح kمورد پرونده پرسنل ضریب 44بررسی 

 45 مکاتبه مورد(4صدور ابالغ تمدید طرح )

 46 مکاتبه ی تایید خدمت سربازی جهت صدور معاف از طرحدرخواست گواه

 47 مکاتبه موردk (2)صدور گواهی اشتغال به کار ضریب 

 40 مکاتبه آن مرکز kمکاتبه با والیت در خصوص برقراری فوق العاده ایثارگری ضریب 

 43 حکم صدور حکم قطع حق اشعه طرحی

 54 ثبت مرخصی عدد 64

 51 ثبت ماموریت عدد124

 مورد 14شبکه بویین زهرا 
فعال نمودن افراد 

 درسیستم
52 

 53 ثبت تردد مورد 15

 54 مکاتبات  مورد 54

 55 پاسخ به اشکاالت  34

 56 محاسبا ت 12

-مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 
 -مورد 1هرمزگان مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات -مورد 1مکاتبه با معاونت درمان 
مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -مورد 1بهداشتی درمانی مازندران 

 -مورد 2مکاتبه با معاونت بهداشتی -مورد 2بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

-مورد 1هداشتی درمانی زنجان مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و -مورد 1مکاتبه با مرکز بهداشت شهید بلندیان 

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و -مورد 1خدمات بهداشتی درمانی گیالن 
 -مورد 1خدمات بهداشتی درمانی ایران 

مکاتبات مربوط به نقل و 
 انتقاالت

57 

کم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت بررسی وتایید نمودن ح

 مورد 14امضاء نهایی 
 50 تاییدیه احکام پرسنلی

 53 صدور ابالغ -مورد 1ابالغیه تمدید ماموریت -مورد 5ابالغیه تعیین محل خدمت 

پیشنویس حکم تغییر محل خدمت -مورد 2پیشنویس حکم تغییر ردیف سازمانی 

 -مورد 1تقال خروجی پیشنویس حکم لغو ان-مورد 3
 64 صدور احکام پرسنلی

 61 مورد( 27مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری انجام شد. 27

 عدد حکم حقوقی صادر شد. 4
 4صدور حکم حقوقی )

 عدد(
62 

 عدد قرارداد محرومیت از مطب صادر شد.1
صدور قرارداد محرومیت از 

 عدد( 1مطب )
63 

 و در مستندات مربوطه ثبت شد. مورد سوابق بیمه ای بررسی 4
بررسی سوابق بیمه ای و 

 مورد( 4بازنشستگی )
64 

مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه  35

 انجام شد.

تماس تلفنی جهت پیگیری 

 مورد( 35نامه )
65 

 66 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق



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

 60 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 63 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

ه و فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت و فرم اطالعات مورد نیاز تکمیل پروند

 جهت برقراری تایید حقوق بازنشستگان

برقراری تایید حقوق 

 بازنشستگان
74 

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

 بگیران
71 

بق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه بررسی پرونده درخصوص سوا
 جهت تکمیل کردن سوابق

انتقال کسور تامین 
 اجتماعی

72 

ارسال صورتجلسه طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص ارتقاء رتبه ،تاریخ های 

23/5/34  

صورتجلسه طرح طبقه 

 بندی
73 

 74 بازدید بازدید از امور اداری مرکز قدس

 مضا تهیه پیش نویس نامه جهت ا

–صدور معرفینامه بانک 

–سیاهه -بیمه-ثالث
 مورد   64گواهی اشتغال  

75 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از 

 مورد  24سوی واحدها 
76 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

استخدامی از پیمانی به 
 مورد  3آزمایشی 

77 

 م تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیا

صدور حکم تبدیل وضعیت 

استخدامی از آزمایشی به 
 مورد  2قطعی 

70 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی 

 مورد   1جهت صدور حکم 
73 

معرفی کارکنان به هسته  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

گزینش جهت تبدیل وضع 

استخدامی از پیمانی به 
 آزمایشی و از آزمایشی به

 قطعی 

04 

صدرو حکم انتصاب و اعمال  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
 –مدرک تحصیلی باالتر 

صدور حکم -تبدیل پست
 14مرخصی بدون حقوق 

 مورد 

01 

  02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 26- 49/6/27 (

زارش فعالیت هفتگی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، ی همکاران واحدکارگزینی که گاسام

، علی آقایی ، میرترابی ( ، یوسفیپرپینچی ، فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور  

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 قسواب احتساب، باالتر تحصیلی مدرک اعمال، قرارداد فسخ،  ورودی انتقال،  آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل

 مدرک اعمال،  قطعی رسمی به وضعیت تبدیل،  وقت نیمه آموزشی ماموریت،  قطعی استخدام،  قراردادی

 باالتر تحصیلی

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

مرخصی بدون حقوق ، برقراری کمک هزینه اوالد  ، ارتقاء طبقه ،بازنشستگی ، اشتغال بعد از مرخصی بدون 

 رتبه ،  حقوق ، ارتقاء
 2 صدور حکم

 مورد  4صدور معرفی نامه به بانک 
 3 

 مکاتبه با مرکز والیت و پیگیری حادثه مربوطه
 4 

 5  تهیه و تنظیم فراخوان خرید زائر سرا در مشهد مقدس

 6  مورد 4بررسی پرونده 

 مکاتبه با واحدها جهت تسویه حق بیمه خودروهای دولتی
 7 

 مورد 9بررسی احکام 
 8 

 9  مراجعه به بیمه و بنیاد شهید

 11  تهیه و تنظیم پیشنهادات کمک هزینه تشویقی برای دانش آموزان و نخبگان علمی و ورزشی

 مکاتبه با مرکز والیت
 11 

 مورد 1صدور معرفی نامه به بانک  
 12 

 دانشگاه و گزارش به مسئولین 4پیگیری کمک هزینه رفاهی کارکنان از 

 

 13 

 14  الحیه فراخوان خرید زائر سرا و اعالم به کلیه کارکنانتهیه اص

 15  مورد 37بررسی احکام تاکستان 

 مورد  2صدور معرفی نامه به بانک 
 16 

 مورد 1صدور معرفی نامه به بیمه  
 17 



 18  بازدید از عملکرد شبکه آوج

 19  تهیه و تنظیم گزارش از بازدید شبکه آوج

 21  کمک هزینه رفاهی برخی از دانشگاهها تهیه و تنظیم گزارش

 21  تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته رفاه دانشگاه

 22  مورد 4بررسی سوابق تبدیل وضع  

 23  مورد 1صدور معرفی نامه به بیمه  

 24  مکاتبه با بیمه جهت آتش سوزی کوثر

 25  نفر از دستیاران از دانشکده پزشکی 42بررسی و پیگیری اطالعات 

 26  نفر از دستیاران 42مکاتبه با کارآفرین جهت اعالم اسامی 

 27  بررسی و پیگیری سوابق مربوط به مزایای کارکنان انتقالی از کالن شهر ها

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -مورد 1مکاتبه با اداره کل بیمه سالمت استان قزوین 

مکاتبه  -مورد 3مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه  -مورد 1ه با حراست دانشگاه مکاتب -مورد 1درمانی تبریز 

 3مکاتبه با معاونت بهداشتی دانشگاه  -مورد 1با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 

شگاه علوم مکاتبه با دان-مورد 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان  -مورد

 -مورد  1پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 28 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 29 تاییدیه احکام پرسنلی مورد  12بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 1ابالغیه ماموریت خروجی  -مورد 1رودی ابالغیه تمدید ماموریت و -مورد 4ابالغیه تعیین محل خدمت 

 -مورد
 31 صدور ابالغ

پیشنویس حکم انتقال -مورد 2پیشنویس حکم تعیین محل خدمت  -مورد 2پیشنویس حکم تمدید ماموریت 

 1پیشنویس حکم نیمه وقت بانوان -مورد 1پیشنویس حکم ماموریت آموزشی نیمه وقت -مورد 1ورودی 

 -مورد 

 31 صدور احکام پرسنلی

 32 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 33 حکم صدور حکم پایان طرح

 34 سامانه مورد(4ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 35 مکاتبه مورد(2صدور ابالغ تمدید طرح )

 36 آمار مورد(2ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 37 مکاتبه اعالم تسویه حساب با پزشک طرحی تاکستان

 38 مکاتبه و سامانه صدور توقف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

 39 پایان طرح مورد(5صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 41 معرفی نامه مورد(3صدور معرفی نامه و ثبت آن در سامانه وزارت )

 41 ایمیل ارسال اعالم نیاز مهرماه به وزارت

 42 حکم ری حقوق و مزایا طرحیصدور حکم برقرا

 43 سامانه مورد(3ثبت قسمتی از طرح در سامانه وزارت )

 44 سامانه ثبت معرفی نامه طرحی عضو هیات علمی در سامانه وزارت

 45 سامانه ثبت معرفی نامه طرحی در سامانه

 46 معاف از طرح صدور معاف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

 47 مکاتبه ظر در خصوص عدم نیاز به خدمات پرستار متعهد به قزوین از معاونت درماندرخواست اعالم ن



 48 مکاتبه درخواست اعالم نظر در خصوص توقف از طرح پزشک طرحی از معاونت بهداشتی

 49 مکاتبه درخواست اعالم نظر در خصوص تمدید طرح کارشناس اتاق عمل طرحی از معاونت درمان

 51 مکاتبه به درمان Kات ضریب اعالم پایان تعهد

 51 آمار در آمار Kثبت غیبت ضریب 

 52 مکاتبه اعالم تسویه حساب با کارشناسان مامایی )طرحی( بیمارستان کوثر

 53 سامانه لغو معرفی نامه طرحی در سامانه وزارت

 54 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق

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

 56 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 57 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

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

 بازنشستگان
 58 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

 61 انتقال کسور تامین اجتماعی و ارسال فرم های مربوطه جهت تکمیل کردن سوابق بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری

 61 بندی طبقه طرح صورتجلسه 25/6/94و  22/6/94رتبه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 62 بندی طبقه طرح صورتجلسه  22/6/94طبقه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 63 بازدید بازدید از امور اداری شبکه آوج

 64 مورد( 27مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 27

 65 عدد( 6صدور حکم حقوقی ) عدد حکم حقوقی مربوط به هیأت علمی صادر شد. 6

 ه هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه ای مربوط ب 2
بررسی سوابق بیمه ای و بازنشستگی 

 مورد( 2)
66 

 مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 35
 35تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
67 

 68 مورد( 3ثبت مرخصی ) بوطه ثبت شد.مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مر 3

 69 ثبت مرخصی عدد 51

 71 ثبت ماموریت عدد71

 71 فعال نمودن افراد درسیستم مورد 12شبکه بویین زهرا 

 72 ثبت تردد مورد 5

 73 مکاتبات مورد 25

 74 پاسخ به اشکاالت 25

 75 محاسبا ت 12

 76 وارد نمودن اطالعات شهیدبلندیان 45

31 
نمودن واحد سازمانی بیمارستان  فعال

 والیت
77 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
-بیمه-ثالث–صدور معرفینامه بانک 

 مورد   31گواهی اشتغال  –سیاهه 
78 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 مورد  15
79 



 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 5ی از پیمانی به آزمایشی استخدام

 مورد 

81 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 2استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد 

81 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 مورد   3حکم 
82 

جمع آوری و مرتب کردن مدارک  

 آزمون تاکستان 
83 

صدرو حکم انتصاب و اعمال مدرک  پیش نویس حکم و ارسال پیام تهیه

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 مورد  9حکم مرخصی بدون حقوق 

84 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی کاررکنان به گزینش جهت 

 تبدیل وضع استخدامی 
85 

 

ارسال فایل رفاهی دانشگاه به 

ر معاونت پژوهشی جهت قراردادن ب

 روی سایت وزارت 

86 

 مورد 36

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (

87 

 88 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 22

 89 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 51

 91 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 14

 91 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 14

 92 کنترل پیس نویس نامه مورد 3

 موردقرارداد
بررسی قراردادمحرومیت 

 ازمطب)تعیین رقم قراردادو...(
93 

 مورد 7
بررسی حکم و مطابقت با جدول 

 ضرایب مربوطه
94 

 جلد 11

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

سوابق خدمت، احکام حقوقی، تهیه 

 گزارش و مستندات درخواستی (

95 

 

 
 
 
 
 
 



 

 


