
 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ   9- 94/7/4 (

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

( ، میرترابی علی آقایی ،، یوسفی خانم ها) مردانی ، محمدپورپرپینچی ، فرجی ( و   

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 برقراری و خدمت محل تغییر،  سازمانی تغییرردیف، کلی افتادگی کار از، حقوق بدون مرخصی از بعد الاشتغ

 ماموریت حکم لغو، آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،  حقوق

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

 2 حکمصدور  آموزشی ، ماموریت ورودیماموریت اختتام ،  اصالح حکم ،   ارتقا طبقه

مورد ، صدور فرم بیمه نامه  1مورد ، صدور معرفی نامه به بیمه کار آفرین   5صدور معرفی نامه به بانک 

 مورد 33مورد ، بررسی پیش نویس احکام کارکنان 1عمر
 3 

مراجعه به بنیاد شهید جهت پیگیری بیمه ایثارگران و مکاتبه با بنیاد شهید در خصوص هزینه های درمانی 

 ران و در خصوص جذب نیرو ، بررسی نحوه پرداخت هزینه های درمانی ایثارگرانایثارگ
 4 

 5  نفر از پرستاران دانشکده پرستاری و دستیاران  31بررسی سوابق و پیگیری بیمه نامه های 

فقره بیمه نامه مسئولیت حرفه ای دستیاران و مکاتبه با امور مالی جهت پرداخت حق بیمه  33بررسی مفاد 

 ستیاراند
 6 

 3  مکاتبه با نماینده مردم قزوین و مکاتبه با کلیه واحدها 

 8  پیگیری تسهیالت وام از سرپرستی بانک رفاه و مکاتبه با اداره امور شعب

 9 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 11 مکاتبه و آمار صدور ابالغ تغییر محل خدمت طرحی و ثبت آن در آمار

 11 سامانه مورد(6ه کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )ثبت شروع ب

 12 معرفی نامه مورد(25صدور معرفی نامه و ثبت آن در سامانه وزارت )

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

 14 پایان طرح صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

 15 مکاتبه مورد(5ید طرح )صدور ابالغ تمد

 16 حکم مورد(2صدور حکم برقراری حقوق و مزایا طرحی )

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

 18 بررسی پرونده موردk (3)بررسی پایان کار ضریب 

 19 مکاتبه درخواست افزایش سهمیه پاییز به نیروی طرحی از وزارت

 21 مکاتبه دارو در پاییز به نیروی طرحیاعالم سهمیه معاونت غذا و 

 21 مکاتبه صدور گواهی اشتغال به کار

 22 سامانه ثبت پایان طرح عضو هیأت علمی در سامانه وزارت

 23 مکاتبه استعالم مطب فعال خانم دکتر ندا اسمعیل زاده از درمان

 24 مکاتبه ارسال گزارش جذب سه ماهه نیروی طرحی به وزارت

 25 مکاتبه ا مدیر پژوهشی دانشگاه در خصوص نیاز به نیروی مدیریت )طرحی( جهت خدمت در آن واحدمکاتبه ب



 26 مکاتبه اعالم عدم نیاز به خدمات خانم سیمین فراستی )پرستار( به دانشگاه ایران

 23 حکم صدور حکم تغییر محل خدمت طرحی معاونت غذا و دارو

 28 آمار یوسفی ارائه آمار عملکرد دو ماهه به خانم

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

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

 31 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 32 سوابق کارکنان ررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگیب

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

 بازنشستگان
 33 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

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

 36 دیبن طبقه طرح صورتجلسه 1/3/94رتبه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 33 بندی طبقه طرح صورتجلسه  31/6/94طبقه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران –مورد  3مکاتبه با معاونت بهداشتی دانشگاه 

مکاتبه با فرمانداری   -مورد 1اشتی درمانی قم مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد -مورد 1

 -مورد  1مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه  –مورد  1شهرستان تاکستان 

 38 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 39 تاییدیه احکام پرسنلی مورد  3بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 41 صدور ابالغ -مورد  1ابالغیه ماموریت خروجی  -مورد 4ابالغیه تغییر محل خدمت 

پیشنویس حکم  -مورد 1پیشنویس حکم ماموریت ورودی  -مورد 4پیشنویس حکم تغییر محل خدمت 

 -مورد 2اشتغال به خدمت تمام وقت بعد از لغو ماموریت آموزشی 
 41 صدور احکام پرسنلی

 42 مورد( 26مکاتبات اداری ) اری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد.مورد مکاتبات اد 26

 مورد سوابق بیمه ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد. 3
بررسی سوابق بیمه ای و بازنشستگی 

 مورد( 3)
43 

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

 مورد(
44 

 45 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 46 مورد(2) 512بررسی فرم  بررسی و ثبت شد. 512مورد فرم  2

 ورد 32

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

ت هماهنگی بامسؤولین مربوطه جه

 اقدام (

43 

 48 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 16

 49 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 38

 51 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 9

 51 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 6

 52 کنترل پیس نویس نامه مورد 11

 موردقرارداد
بررسی قراردادمحرومیت 

 ..(ازمطب)تعیین رقم قراردادو.
53 

بررسی حکم و مطابقت با جدول  مورد 54 



 ضرایب مربوطه

 جلد 4

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

سوابق خدمت، احکام حقوقی، تهیه 

 گزارش و مستندات درخواستی (

55 

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

 مورد   31گواهی اشتغال  –سیاهه 
56 

 صادره  بررسی حکم
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 مورد  21
53 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 11استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 

58 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 1استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد 

59 

 امه جهت امضاتهیه پیش نویس ن
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 مورد   8حکم 
61 

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

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 مورد  9حکم مرخصی بدون حقوق 

61 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی کاررکنان به گزینش جهت 

 امی تبدیل وضع استخد
62 

 

ارسال فایل رفاهی دانشگاه به 

معاونت پژوهشی جهت قراردادن بر 

 روی سایت وزارت 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ   11- 94/7/11 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 هزینه کمک برقراری،  خروجی ماموریت، حقوق بدون مرخصی از بعد اشتغال،  سازمانی پست تبدیل

 نیمه از بعد وقت تمام متخد به اشتغال،  بازنشستگی، ورودی ماموریت تمدید،  اوالد و مندی عائله

 برقراری و خدمت محل تغییر،  سازمانی تغییرردیف،   وقت تمام آموزشی ماموریت، بانوان وقت

  باالتر تحصیلی مدرک اعمال، قرارداد فسخ، آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،  حقوق

 1 پیش نویس احکام ارسالی به واحدهای تابعه

، برقراری فوق العاده سختی  آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،   حقوق بدون مرخصی از بعد اشتغال

کار ، بازنشستگی ، اعمال مدرک تحصیلی ، خدمت نیمه وقت بانوان و تهیه ویرایش اخبار واحد 

 کارگزینی و ارسال برای درج در وب سایت معاونت توسعه 

 2 صدور حکم

ید زائر سرا ، مکاتبه با دانشکده مکاتبه با کلیه واحدها و پیگیری ثبت نام کارکنان جهت خر

 ، مکاتبه با بنیاد شهید پزشکی جهت باقی مانده دستیاران
 3 

 4  صدور معرفی نامه به بیمه، مکاتبه با بوعلی سینا، مراجعه به بنیاد شهید و خدمات درمانی

 5  مورد  15مورد ،  صدور معرفی نامه به بانک   29 بررسی پرونده ) سوابق و تبدیل وضع کارکنان (

 6  پیگیری تسهیالت وام قرض الحسنه برای کارکنان از بانک رفاه

 3  برگ 18بررسی احکام تاکستان 

 8  پیگیری نحوه صدور هپی کارت و گزارش به معاونت توسعه

 9  بازدید از نحوه عملکرد امور اداری اورژانس

مکاتبه با  -مورد 1کده دندانپزشکی مکاتبه با دانش -مورد 1مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه 

 1مورد مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی  1استانداری 

مکاتبه با  -مورد 1مکاتبه با معاونت بهداشتی دانشگاه  –مورد  1مکاتبه با حراست دانشگاه -مورد

 1لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مکاتبه با دانشگاه ع -مورد 2معاونت درمان دانشگاه 

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

 11 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 11 پرسنلیتاییدیه احکام  مورد  8بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 1ابالغیه انتقال ورودی  –مورد  3ابالغیه ماموریت خروجی  -مورد 2ابالغیه تغییر محل خدمت 

 -مورد
 12 صدور ابالغ

پیشنویس حکم استفاده -مورد 2پیشنویس حکم اشتغال به خدمت تمام وقت بعد از نیمه وقت بانوان 

-مورد 2س حکم تغییر ردیف سازمانی پیشنوی -مورد 2از قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان 

پیشنویس  -مورد 3پیشنویس حکم تغییر محل خدمت -مورد 1پیشنویس حکم ماموریت خروجی 

 -مورد 1حکم ماموریت آموزشی تمام وقت 

 13 صدور احکام پرسنلی

 14 مورد( 23مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 23

 15 مورد(3صدو حکم حقوقی ) حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد.مورد 3

 16 مورد(1صدور قرارداد محرومیت از مطب)  مورد قراراداد محرومیت از مطب هیأت علمی صادر شد.1



 13 د(مور 5ای و بازنشستگی )بررسی سوابق بیمه ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 5

 18 مورد( 31تماس تلفنی جهت پیگیری نامه ) مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 31

 19 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 21 مورد(1) 512رم بررسی ف هیأت علمی بررسی و ثبت شد. 512مورد فرم  1

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

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

 23 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 24 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
 25 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

 26 برقراری تایید حقوق وظیفه بگیران یید حقوق وظیفه بگیرانتکمیل پرونده و فرم اطالعات مورد نیاز جهت برقراری تا

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

 سوابق
 23 انتقال کسور تامین اجتماعی

 28 بندی هطبق طرح صورتجلسه 12/3/94رتبه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 29 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 31 مکاتبه موافقت با ادامه طرح پرستار والیت و اعالم به درمان

 31 مکاتبه اصالح مدت طرح پرستار بیمارستان امیرالمومنین )ع(

 32 معرفی نامه مورد(23صدور معرفی نامه و ثبت آن در سامانه وزارت )

 33 آمار در آمار kب ثبت پایان تعهدات ضری

 34 مکاتبه مورد(4صدور ابالغ تمدید طرح )

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

 36 مکاتبه صدور ابالغ محل خدمت پرستار طرحی والیت و ثبت در آمار

 33 مکاتبه به درمان kاعالم پایان تعهدات ضریب 

 38 مکاتبه اونت بهداشتی برای دانشکده بهداشتدرخواست نیروی طرحی از مع

 39 آمار مورد(8ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 41 سامانه مورد(15ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 41 سامانه لغو معرفی نامه در سامانه وزارت

 42 مکاتبه امکان جذب مامای طرحی در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان

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

 44 سامانه ثبت معرفی نامه طرح عضو هیأت علمی در سامانه وزارت

 45 مکاتبه درخواست نیروی طرحی از معاونت بهداشتی برای معاونت پژوهشی

 46 مکاتبه اعالم تسویه حساب با پزشک طرحی تاکستان

 43 آمار ر آمارد Kثبت غیبت ضریب 

 48 مکاتبه درخواست نیروی طرحی از معاونت درمان برای دانشکده پرستاری و مامایی

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

 مورد   21گواهی اشتغال  –
49 

 بررسی حکم صادره 
 15بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 مورد 
51 



 ش نویس حکم و ارسال پیامتهیه پی
صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از 

 مورد  11پیمانی به آزمایشی 
51 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 
صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از 

 مورد  1آزمایشی به قطعی 
52 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
 8استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور حکم 

 مورد  
53 

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

صدور حکم مرخصی -تبدیل پست –باالتر 

 مورد  9بدون حقوق 

54 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی کاررکنان به گزینش جهت تبدیل 

 وضع استخدامی 
55 

 ورد 53
بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

 امسؤولین مربوطه جهت اقدام (هماهنگی ب
56 

 53 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 26

 58 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 32

 59 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 13

 61 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 15

 61 کنترل پیس نویس نامه مورد 6

 موردقرارداد 2
ب)تعیین رقم بررسی قراردادمحرومیت ازمط

 قراردادو...(
62 

 مورد 5
بررسی حکم و مطابقت با جدول ضرایب 

 مربوطه
63 

 جلد 4

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت سوابق 

خدمت، احکام حقوقی، تهیه گزارش و 

 مستندات درخواستی (

64 

 برگ 3
بررسی لیست اعضاء هیأت علمی 

 مراکزآموزشی درمانی
65 

 66 ثبت مرخصی عدد31

 63 ثبت ماموریت عدد35

 68 فعال نمودن افراد درسیستم مورد 14شبکه بویین زهرا 

 69 ثبت تردد 5

 31 مکاتبات  مورد13

 31 پاسخ به اشکاالت  61

 32 محاسبا ت 12

 33 وارد نمودن اطالعات شهیدبلندیان  41

211 
فعال نمودن واحد سازمانی در کلیه واحدهای 

 مراکز
34 

 



 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ   32- 94/7/11 (

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

( ، میرترابی، علی آقایی ، یوسفیو خانم ها) مردانی   

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 رسمی به وضعیت تبدیل،  انتصاب،  حقوق دونب مرخصی، باالتر تحصیلی مدرک اعمال،  موقت انفصال

،  بخدمت آماده از بعد اشتغال، مزایا و حقوق برقراری و خدمت تغییرمحل،  خروجی ماموریت،  آزمایشی

 از برکناری،  مجدد اشتغال،  خروجی ماموریت،  MPH تحصیلی مدرک اعمال،  سازمانی ردیف تغییر

 خدمت

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 تابعهواحدهای 

اتصاب ، انتقال خروجی ، افزایش کمک هزینه اوالد ، اعمال مدرک تحصیلی باالتر ، کاهش کمک هزینه اوالد 

 ، ارتقا به سطح خبره  
 2 صدور حکم

 3  تهیه گزارش از بازدید اداره اورژانس و اعالم به مدیریت توسعه

 4  مورد( 8،  بانک   مورد  1مورد ،  بیمه 2صدور معرفی نامه به )شرکت صبا نت  

فقره بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  118نفر از دستیاران و مکاتبه با بیمه ، بررسی  4پیگیری اطالعات فردی 

 مورد ، 5رزیدنتها ، بررسی احکام تاکستان 
 5 

با اداره امور ، مکاتبه با بیمه کارآفرین ، مکاتبه  مورد 5مکاتبه با امور مالی و  بنیاد شهید  ، بررسی پرونده 

 شعب بانک رفاه ، مکاتبه با دانشکده پزشکی ، مراجعه به دانشکده پزشکی ،
 6 

 3  نفر از کارکنان بوعلی 68پیگیری تسهیالت وام 

 8  بازدید از عملکرد واحد کارگزینی و امور اداری معاونت های درمان و دارو و غذا

 9 مورد( 19مکاتبات اداری ) انجام شد. مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی 19

 11 مورد( 8صدو حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 8

 11 مورد(4تهیه آمار ) مورد آمار هیأت علمی دانشگاه برای واحدهای تابعه تهیه و ارسال شد. 4

 بت شد.ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثمورد سوابق بیمه 6
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 مورد( 6)
12 

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

 مورد(
13 

 14 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 15 مورد( 8) 512ثبت و اصالح فرم  هیأت علمی بررسی و ثبت شد. 512ورد فرم م 8

 16 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 13 مکاتبه اعالم تسویه حساب با پزشک طرحی بلندیان

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

 19 معرفی نامه مورد(8نه وزارت )صدور معرفی نامه و ثبت آن در ساما

 21 مکاتبه اعالم به درمان در خصوص عدم وجود سهمیه اتاق عمل طرحی

 21 مکاتبه مورد(3صدور ابالغ تمدید طرح )

 22 مکاتبه ابالغ محل خدمت طرحی شبکه البرز



 23 آمار آمار  kثبت استعالجی ضریب 

 24 کمح صدور حکم برقراری حقوق و مزایا طرحی اورژانس

 25 مکاتبه ابالغ تغییر محل خدمت طرحی

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

 23 مکاتبه مورد(2ابالغ محل خدمت طرحی بیمارستان تاکستان )

 28 توقف از طرح صدور توقف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

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

 31 حکم صدور حکم پایان طرح

 31 حکم صدور حکم برقراری حقوق و مزایا طرحی

 32 مکاتبه درخواست نیروی طرحی از معاونت بهداشتی برای شبکه بویین زهرا

 33 مکاتبه پیگیری حق اشعه طرحی دانشکده دندانپزشکی

 34 مکاتبه موردk (9)پیگیری استعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

 35 ایمیل سال اعالم نیاز ماهانه به وزارتار

 36 مکاتبه مکاتبه با شبکه بویین زهرا در خصوص درخواست نیروی طرحی

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

 33 مورد 31گواهی اشتغال  –سیاهه 

 بررسی حکم صادره
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 38 مورد 21

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 11استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد
39 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 1استخدامی از آزمایشی به قطعی 

 مورد

41 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 41 مورد 5حکم 

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

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 مورد 9حکم مرخصی بدون حقوق 
42 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی کاررکنان به گزینش جهت 

 43 تبدیل وضع استخدامی



 44 ثبت مرخصی عدد15

 45 ثبت ماموریت عدد16

 46 ت محاسبا 2

 43 فعال نمودن واحد سازمانی 12

21 
ثبت  استعالجی و تهیه حکم 

 48 استعالجی

 ورد 43

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (
49 

 51 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 21

 51 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 39

 52 ارباب رجوع حضوری پاسخگویی به مورد 8

 53 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 15

 54 کنترل پیس نویس نامه مورد 4

 موردقرارداد-
بررسی قراردادمحرومیت 

 55 ازمطب)تعیین رقم قراردادو...(

 مورد-
بررسی حکم و مطابقت با جدول 

 56 ضرایب مربوطه

 جلد 3

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

ام حقوقی، تهیه سوابق خدمت، احک

 گزارش و مستندات درخواستی (
53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ   23- 94/7/32 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 اصالح،  تحصیلی مدرک اعمال، خدمت به آماده از بعد مجدد اشتغال،  خروجی انتقال،  سازمانی پست تبدیل

 خدمت به اشتغال،  نام تغییر، کلی افتادگی کار از،  آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،  بازنشستگی،  حکم

 ،  بانوان وقت نیمه از بعد وقت تمام

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

اعطای طبقه تشویقی ، اختتام ماموریت آموزشی ، اعمال مدرک تحصیلی باالتر ، برقراری کمک هزینه اوالد ، 

 استفاده از قانون نیمه وقت بانوان ، تمدید ماموریت آموزشی ، قطع کمک هزینه اوالد  
 2 صدور حکم

مورد،  4مورد ،  مکاتبه با بیمه کارآفرین    8نفر ، صدور معرفی نامه به بانک   1ور معرفی نامه به بیمه صد

 مکاتبه با بنیاد شهید
 3 

 4  تهیه گزارش از عملکرد امور اداری معاونت درمان و غذا و دارو و اعالم به مدیریت توسعه

مورد ، بررسی پرونده و صورتجلسه کارکنان  18ستان مورد ، بررسی احکام تاک 2بررسی پرونده انتقالی  

 مورد  16جهت تبدیل وضع  
 5 

 6  بررسی سوابق خدمات رفاهی شرکت تجارت گستر ایرانیان پاسارگاد و تبادل نظر با نماینده شرکت         

 3  پیگیری  هزینه های درمانی کارکنان از شرکت بیمه و رفع مشکالت مربوطه

 8  لکرد امور اداری و کارگزینی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهید بلندیانبازدید از عم

 9 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 11 مکاتبه موردk (2)استعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

 11 آمار ثبت پایان کار طرحی در آمار

 12 مکاتبه موردk (2)ابالغ محل خدمت ضریب 

 13 مکاتبه مورد(2رح )صدور ابالغ تمدید ط

 14 معرفی نامه مورد(8صدور معرفی نامه و ثبت آن در سامانه وزارت )

 15 سامانه مورد(3ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 16 مکاتبه اعالم مراتب نیاز به خدمات پزشک طرحی

 13 مکاتبه اعالم عدم شروع به کار پزشک طرحی به وزارت

 18 حکم نویس حکم تغییر نام طرحیصدور پیش

 19 پایان طرح صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

 21 فرم تهیه فرم های فرآیند کاری و ارسال به خانم علی آقایی

 21 ثبت مرخصی عدد31

 22 ثبت ماموریت عدد19

 23 پاسخ به اشکاالت  5

 24 محاسبا ت 2



 25 اونت  پژوهشی پاسخ به اشکاالت مع حضور و غیاب 

 26 ثبت استعالجی  6

مکاتبه با دانشگاه علوم  -مورد 2مکاتبه با معاونت غذا و دارو دانشگاه  –مورد  1مکاتبه با حراست دانشگاه 

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

مکاتبه  –مورد  1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  –مورد  1آذربایجان غربی 

مکاتبه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز -مورد 1با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مکاتبه با  –مورد  2مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه  –مورد  1مکاتبه با فرمانداری تاکستان  –مورد  1

 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن  –مورد  1مرکز بهداشت شهید بلندیان 

 -مورد  1مکاتبه با مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی  –مورد 

 23 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 28 تاییدیه احکام پرسنلی مورد  13ها جهت امضاء نهایی بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گر

 29 صدور ابالغ -مورد  1ابالغیه انتقال ورودی -مورد 3ابالغیه تغییر محل خدمت  -مورد 2ابالغیه تمدید ماموریت 

مورد  2پیشنویس حکم تمدید ماموریت آموزشی تمام وقت  -مورد 1پیشنویس حکم قانون نیمه وقت بانوان 

پیشنویس حکم اشتغال به خدمت تمام وقت بعد از نیمه وقت  –مورد  1یس حکم انتقال خروجی پیشنو –

 -مورد  2بانوان 

 31 صدور احکام پرسنلی

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

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

 33 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 34 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

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

 بازنشستگان
 35 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

 33 ن اجتماعیانتقال کسور تامی بررسی پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه جهت تکمیل کردن سوابق

 38 بندی طبقه طرح صورتجلسه 15/3/94و  14/3/94و  1/3/94رتبه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 39 مورد( 21مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 21

 41 مورد( 12دور حکم حقوقی )ص مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 12

 41 مورد(3تهیه آمار ) مورد آمار هیأت علمی دانشگاه برای واحدهای تابعه تهیه و ارسال شد. 3

 ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 3
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 مورد( 3)
42 

 از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد.مورد پیگیری تلفنی  34
 34تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
43 

 44 مورد( 3ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 3

 45 مورد( 4) 512ثبت و اصالح فرم  هیأت علمی بررسی و ثبت شد. 512مورد فرم  4

 مورد قرارداد محر.میتاز مطب هیأت علمی صادر شد. 5
صدور قرارداد محرومیت از مطب 

 مورد(5)
46 

 ورد 42

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (

43 

 48 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 36



 49 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 26

 51 گویی به ارباب رجوع حضوریپاسخ مورد 8

 51 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 5

 52 کنترل پیس نویس نامه مورد 3

 موردقرارداد 2
بررسی قراردادمحرومیت 

 ازمطب)تعیین رقم قراردادو...(
53 

 مورد 11
بررسی حکم و مطابقت با جدول 

 ضرایب مربوطه
54 

 جلد2

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

دمت، احکام حقوقی، تهیه سوابق خ

 گزارش و مستندات درخواستی (

55 

 مورد 6
ارائه مستندات درخواستی به 

 واحدهاباهماهنگی مسؤولین مافوق
56 

 مورد 65

ثبت اعالم وضعیت مرخصی سال 

اعضاء هیأت علمی صادره 1393

 ازدانشکده دندانپزشکی 

53 

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

 مورد   21گواهی اشتغال  –سیاهه 
58 

 بررسی حکم صادره 
بررسی احکام صادره از سوی واحدها 

 مورد  11
59 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 5استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 

61 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 1ستخدامی از آزمایشی به قطعی ا

 مورد 

61 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور 

 مورد   2حکم 
62 

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

صدور -تبدیل پست –تحصیلی باالتر 

 مورد  5حکم مرخصی بدون حقوق 

63 

 ه جهت امضاتهیه پیش نویس نام
معرفی کاررکنان به گزینش جهت 

 تبدیل وضع استخدامی 
64 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ   37- 94/1/32 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 تبدیل، آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،  بانوان وقت نیمه از بعد وقت تمام خدمت به اشتغال

 محل تغییر،  وقت تمام آموزشی ماموریت،  حقوق بدون مرخصی،  قطعی رسمی به وضعیت

 تغییر،  خروجی ماموریت،  بازنشستگی،  ورودی ماموریت تمدید ، حقوق برقراری و خدمت

 ،  حقوق بدون مرخصی تمدید،  سازمانی ردیف

 1 پیش نویس احکام ارسالی به واحدهای تابعه

تمدید مرخصی بدون حقوق ، اشتغال بعد از مرخصی بدون حقوق ، اشتغال به  ،  ارتقاء طبقه

 م قطعی ، افزایش کمک هزینه اوالد ،  خدمت تمام وقت پایان ماموریت ، استخدا
 2 صدور حکم

 3  تنظیم گزارش بازدید از مرکز بهداشت شهید بلندیان و معاو.نت بهداشتی

 4  مورد 2مورد ، صدور معرفی نامه به بیمه  15صدور معرفی نامه به بانک 

 5  هماهنگی با اعضا کمیته مبنی بر هزینه درمان خانم انصاری و مکاتبه با بیمه

 6  مکاتبه با بنیاد شهید ،مراجعه به بنیاد شهید جهت بیمه ایثارگران

 3  مورد44بررسی پرونده و پیشنویس احکام  

بازدید از امور اداری دانشکده های بهداشت، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پزشکی و پرستاری و 

 مامایی
 8 

 9 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 11 آمار در آمار kر ضریب ثبت پایان کا

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

 12 مکاتبه به درمان kاعالم پایان کار ضریب 

 13 مکاتبه مورد(3صدور ابالغ تمدید طرح )

 14 معرفی نامه مورد(8صدور معرفی نامه و ثبت آن در سامانه وزارت )

 15 سامانه مورد(25زارت )ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه و

 16 مکاتبه ابالغ تغییر محل خدمت طرحی

 13 توقف از طرح مورد(3صدور توقف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 18 پایان طرح صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

 19 مکاتبه برقراری محرومیت از مطب پزشک شاغل در معاونت پژوهشی دانشگاه

 21 آمار و سامانه دم شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارتثبت ع

 21 حکم صدور حکم پایان طرح

 22 مکاتبه مورد(2) اعالم عدم شروع به کار پزشک طرحی به وزارت

 23 آمار در آمار kثبت شروع به کار ضریب 



مکاتبه با  –رد مو 5مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه  –مورد  2مکاتبه با حراست دانشگاه 

 1مکاتبه با معاونت بهداشتی  –مورد  1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

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

انشگاه علوم مکاتبه با د –مورد  2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

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

مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  –مورد  1بهداشتی درمانی البرز 

 -مورد 1مکاتبه با هیئت رئیسه دانشگاه  –مورد  1مکاتبه با دیوان محاسبات کشور  -مورد 2

 -مورد  1مکاتبه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز 

 24 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 3بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 مورد 
 25 تاییدیه احکام پرسنلی

 26 صدور ابالغ -مورد  1ودی ابالغیه ماموریت ور -مورد 4ابالغیه تغییر محل خدمت 

 1پیشنویس حکم تغییر محل خدمت  –مورد  1پیشنویس حکم ماموریت آموزشی تمام وقت 

پیشنویس حکم اختتام ماموریت  –مورد  1پیشنویس حکم تمدید ماموریت ورودی  –مورد 

یس پیشنو –مورد  1پیشنویس حکم اشتغال به خدمت بعد از نیمه وقت بانوان  –مورد  1ورودی 

پیشنویس حکم  -مورد 1پیشنویس حکم انتقال ورودی  –مورد  1حکم تغییر ردیف سازمانی 

 -مورد  2ماموریت آموزشی تمام وقت 

 23 صدور احکام پرسنلی

 28 مورد( 14مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 14

 29 مورد( 11صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 11

 31 مورد(3تهیه آمار ) مورد آمار هیأت علمی دانشگاه برای واحدهای تابعه تهیه و ارسال شد. 3

 31 مورد( 2ای و بازنشستگی )بررسی سوابق بیمه ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 2

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

 33 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 34 مورد( 3) 512ثبت و اصالح فرم  هیأت علمی بررسی و ثبت شد. 512مورد فرم  3

 35 مورد(2صدور قرارداد محرومیت از مطب ) مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی صادر شد. 2

 36  انجام امور مربوط به احصا و اصالح فرایندهای اداره کارگزینی .

 ورد 39
بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ هماهنگی 

 بامسؤولین مربوطه جهت اقدام (
33 

 38 ازواحد ها پی گیری نامه مورد 13

 39 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 24

 41 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 6

 41 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 9

 42 کنترل پیس نویس نامه مورد 4

 موردقرارداد 1
بررسی قراردادمحرومیت ازمطب)تعیین رقم 

 قراردادو...(
43 

 44 با جدول ضرایب مربوطه بررسی حکم و مطابقت مورد 4

 جلد 5

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت سوابق خدمت، 

احکام حقوقی، تهیه گزارش و مستندات 

 درخواستی (

45 



 46 بررسی اعالم وضعیت مرخصی  مورد 11

 43 ثبت مرخصی عدد41

 48 ثبت ماموریت عدد25

 49 پاسخ به اشکاالت  11

 51 محاسبا ت 3

 51 مکاتبات 5

 52 بت استعالجی ث 9

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

 مورد   31گواهی اشتغال  
53 

 54 مورد  15بررسی احکام صادره از سوی واحدها  بررسی حکم صادره 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی 

 مورد  21به آزمایشی 
55 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 
صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از 

 مورد  2آزمایشی به قطعی 
56 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
 2استعالم تاییدیه تحصیلی جهت صدور حکم 

 مورد  
53 

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

صدور حکم مرخصی بدون -تبدیل پست – باالتر

 مورد  8حقوق 

58 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی کاررکنان به گزینش جهت تبدیل وضع 

 استخدامی 
59 

 61 مورد 2صدور حکم تبدیل پست سازمانی  بررسی حکم صادره 

 تماس تلفنی
اطالع رسانی جهت استخدام پیمانی جدید 

 دانشگاه 
61 

 62 صدور ابالغیه استخدام پیمانی جدید یک مورد  ، بررسی مدارک و ارسال ابالغیهتکمیل مدارک

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

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

 65 تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگیتایید احکام بازنشستگی 

 66 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
 63 نبرقراری تایید حقوق بازنشستگا

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

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

 سوابق
 69 انتقال کسور تامین اجتماعی

 31 بندی طبقه طرح صورتجلسه  4/8/94رتبه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 31 بندی طبقه طرح صورتجلسه  31/3/94طبقه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحدهای اموراداری و کارگزینی مدیریت منابع انسانی دانشکده 

 مامایی و پزشکی و کی، بهداشت، دندانپزشکی، پرستاریپیراپزش
 32 بازدید



 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ  94/9/7-13 (

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

( ، میرترابیعلی آقایی  وفقی،، فی، یوسپرپینچی ، فرجی ( و خانم ها) مردانی ، محمدپور   

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،  وقت تمام آموزشی ماموریت تمدید،  حقوق برقراری و خدمت محل تغییر

  شغل العاده فوق و حقوق کسر،  تحصیلی مدرک اعمال،  قطعی رسمی به وضعیت تبدیل،  طبقه اعاده ،

ارسالی به  پیش نویس احکام

 1 واحدهای تابعه

 2 صدور حکم تمدید ماموریت ، تغییر ردیف سازمانی ، افزایش سختی کار ، کاهش سختی کار ، ارتقاء رتبه ، اصالح حکم  

 3 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

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

 5 مکاتبه مورد(3مار )و ثبت در آ kابالغ ضریب 

 6 پایان طرح مورد(3صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 3 سامانه مورد(3ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 8 مکاتبه موردk (4)استعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

 9 مکاتبه مورد(6ابالغ ادامه طرح )

 11 معرفی نامه مورد(5در آمار و سامانه وزارت ) صدور معرفی نامه طرحی و ثبت آن

 11 آمار مورد(6در آمار ) kثبت شروع به کار ضریب 

 12 مکاتبه kمکاته با وزارت در خصوص نیاز به ضریب 

 13 سامانه ثبت پایان طرح عضو هیأت علمی در سامانه وزارت

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

 15 توقف از طرح طرح و ثبت آن در سامانه وزارتصدور توقف از 

 16  تهیه و  تنظیم گزارش بازدید از شبکه البرز و اعالم به مدیریت توسعه

 13  مورد ، صدور معرفی نامه به بیمه  6صدور معرفی نامه به بانک 

لیت دستیاران ، فقره بیمه نامه مسئو 18مورد ، بررسی سوابق بیمه کارکنان ، بررسی  33بررسی پرونده 

 پیگیری بیمه خدمات درمانی ، بررسی صورتجلسه تجمیع بیمه نامه ها و رفع اشکاالت مربوطه 
 18 

 19  مکاتبه با دانشکده پزشکی ، مکاتبه با وزارت بهداشت جهت پزشک خارجی

 21 مورد( 16مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 16

 21 مورد( 4صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 4

 ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 5
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 مورد( 5)
22 

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

 مورد(
23 

 24 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

صدور قرارداد محرومیت از مطب  مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی صادر شد. 2 25 



 مورد(2)

 مورد 25

ا ؛ بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ه

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (

26 

 23 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 18

 28 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 21

 29 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 11

 31 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 5

 31 کنترل پیس نویس نامه مورد 11

 مورد 4
با جدول بررسی حکم و مطابقت 

 ضرایب مربوطه
32 

 مورد 1
بررسی قراردادمحرومیت 

 تعیین رقم قراردادو...((ازمطب
33 

 جلد 4

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

سوابق خدمت، احکام حقوقی، تهیه 

 گزارش و مستندات درخواستی (

34 

 35 بررسی لیست فوق العاده مدیریت لیست مربوطه 

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

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

 38 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 39 سوابق کارکنان تگیبررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشس

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

 بازنشستگان
 41 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

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

 43 بندی طبقه طرح صورتجلسه  9/9/94رتبه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
-ثالث–فینامه بانک صدور معر

 مورد   13  -گواهی اشتغال
44 

 بررسی حکم صادره 
چک و بررسی احکام صادره از سوی 

 مورد  13واحدها 
45 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 11استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 

46 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
یل وضع تنظیم صورتجلسه تبد

 استخدامی از آزمایشی به قطعی 
43 

 تهیه پیش نویس حکم 

 

صدور حکم تبدیل وضع از آزمایشی 

 مورد     5به رسمی قطعی 
48 

بررسی پرونده پرسنلی جهت تکمیل  بررسی پرونده پرسنلی  و تکمیل فرم مربوطه  49 



 مورد   1 512فرم 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
زینش جهت معرفی ایثارگر به گ

 تبدیل وضع استخدامی   
51 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 

معرفی کارکنان جهت تبدیل وضعیت 

استخدامی از پیمانی به آزمایشی به 

 نفر  2تعداد 

51 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی به گزینش جهت به کار گیری 

 نیرو در راستای طرح نظام سالمت  
52 

 53 ثبت مرخصی عدد41

 54 ثبت ماموریت عدد23

 55 پاسخ به اشکاالت  12

 56 محاسبا ت 6

 53 مکاتبات 11

 58 ثبت استعالجی  12

 59 تهیه لیست اضافه کار   ارجاع آن به مدیران 

 61 مورد 4صدور حکم تبدیل پست  بررسی پرونده و صدور حکم 

 بررسی مدارک، راهنمایی، صدور ابالغ
 k  5ریب انجام امور مربوط به ض

 مورد
61 

 تکمیل آمار و اطالعات استخدام پیمانی مورد موافقت گزینش 
وارد نمودن اطالعات استخدام پیمانی 

 مورد 5جدید 
62 

 بررسی مدارک و صدور حکم
 1صدور حکم مرخصی بدون حقوق 

 مورد
63 

 تنظیم گزارش آماری کارکرد پزشکان
تجزیه تحلیل کارکرد پزشکان در 

 واحدهای تابعه
64 

 65 مورد 3استعالم تاییدیه تحصیلی  مکاتبه با دانشگاه مورد نظر 

 66 مورد 4انجام مکاتبات اداری  در خصوص فوق العاده محرومیت از مطب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 94/9/31-13/32 (

گی ارسال نمودند : آقایان) مافی ، مهجور ، ی همکاران واحدکارگزینی که گزارش فعالیت هفتاسام

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

( میرترابی  

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

،  قطعی رسمی به وضعیت تبدیل،  آزمایشی رسمی به وضعیت تبدیل،  وقت تمام آموزشی ماموریت تمدید

 ،  مزایا و حقوق ریبرقرا

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

 2 صدور حکم تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی ، مرخصی بدون حقوق ، انتصاب ، برقراری حقوق و مزایا  

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

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

 5 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 6 سوابق کارکنان بررسی پرونده کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگی

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

 بازنشستگان
 3 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

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

 11 بندی طبقه طرح صورتجلسه  11/8/94رتبه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 11 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 12 آمار و سامانه مورد(3ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 13 آمار مورد(4در آمار ) kثبت شروع به کار ضریب 

 14 آمار در آمار kثبت پایان کار ضریب 

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

 16 آمار ارائه آمار مورد نیاز معاونت درمان در مورد تمدید طرح

 13 مکاتبه البرز kودیعه مسکن ضریب  مکاتبه با امور مالی دانشگاه در خصوص

 18 مکاتبه اعالم تسویه حساب با داروساز طرحی بویین زهرا

 19 مکاتبه مورد(3به درمان ) kاعالم پایان تعهدات ضریب 

 21 مکاتبه kاصالح مدت تعهدات ضریب 

 21 مکاتبه و آمار ابالغ تغییر محل خدمت طرحی و ثبت در آمار

 22 مکاتبه و آمار مورد(2و ثبت در آمار ) kب ابالغ محل خدمت ضری

 23 مکاتبه موردk (2)استعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

 24 آمار مورد(9ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 25 حکم صدور حکم برقراری حقوق و مزایا

 26 مکاتبه مورد(3اعالم سهمیه فصل زمستان معاونت ها )



 23 مکاتبه kیه تحصیلی ضریب مکاتبه با درمان در خصوص تایید

 28 مکاتبه ابالغ محل خدمت طرحی و ثبت در آمار

 29 توقف از طرح مورد(3صدور توقف از طرح و ثبت در سامانه وزارت )

 31 سامانه مورد(2ثبت معرفی نامه طرحی در سامانه وزارت )

 31 سامانه ثبت پایان طرح در سامانه وزارت

 32 آمار ارائه آمار عملکرد یک روز

 33 مورد 3صدور حکم انتصاب  بررسی پرونده و صدور حکم 

 اطالع رسانی جهت تکمیل مدارک و مراحل استخدامی
 تماس با نیروهای استخدامی جدید

 مورد 21 
34 

 تکمیل آمار و اطالعات استخدام پیمانی مورد موافقت گزینش در فایل اکسل
وارد نمودن اطالعات استخدام پیمانی 

 مورد 39جدید 
35 

 36 مورد 3استعالم تاییدیه تحصیلی  مکاتبه با دانشگاه مورد نظر 

مورد، تشکیل و تکمیل پرونده و تکمیل  113انجام مکاتبات مربوط به استخدامی بیمارستان شفای تاکستان 

 مدارک

 39انجام مراحل استخدامی جدید 

 مورد
33 

مورد انصراف استخدامی های جدید و اعالم به گزینش جهت طی مراحل گزینش پذیرفته شدگان  3ت دریاف

 ذخیره

مکاتبات اداری با هسته گزینش و ... 

 مورد 4
38 

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

 مورد   21سیاهه  -گواهی اشتغال
39 

 بررسی حکم صادره جهت امضا نهایی
ررسی احکام صادره از سوی واحدها ب

 مورد  12
41 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 26استخدامی از پیمانی به آزمایشی 

 مورد 

41 

 تهیه پیش نویس حکم

 

صدور حکم اعمال مدرک تحصیلی 

 مورد  1باالتر  
42 

 43 استعالم تاییدیه تحصیلی  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
 -صدور حکم فوق العاده ایثارگری

 مورد  2افزایش سختی کار 
44 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 

معرفی کارکنان جهت تبدیل وضعیت 

استخدامی از پیمانی به آزمایشی و 

 نفر  11قطعی به تعداد 

45 

 تنظیم صورتجلسه جهت امضا

 

ت تمدید تنظیم صورتجلسه اعطا مهل

 2خدمت رسمی آزمایشی کارکنان 

 مورد  

46 

 تهیه پیش نویس حکم

 

مکاتبه جهت برقراری فوق العاده 

 مورد  1سختی کار 
43 

 48 مورد( 13مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 13

 49 مورد( 41صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 41



 ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 4
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 مورد( 4)
51 

 مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 38
 38تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
51 

 52 مورد( 2ثبت مرخصی ) مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. مورد 2

 مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی صادر شد. 22
صدور قرارداد محرومیت از مطب 

 مورد( 22)
53 

 54 مورد(2تهیه آمار ) مورد آمار هیأت علمی تهیه و به واحدهای مربوطه ارسال شد. 2

 55 مرخصیثبت  عدد31

 56 ثبت ماموریت عدد35

 53 پاسخ به اشکاالت  3

 58 محاسبا ت 5

 59 مکاتبات 12

 61 وارد نمودن اطالعات  مورد 41

 61 ثبت استعالجی  3

 62 تهیه لیست اضافه کارنهایی مهرماه   ارجاع به امور مالی  

 63 ایجاد شیفت کاری  4

21 
ایجاد واحد سازمانی با توجه به محل 

 خدمت 
64 

مکاتبه  –مورد  1مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین  –مورد  5مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه 

مکاتبه با مرکز آموزشی  –مورد  1مکاتبه با اداره کل منابع طبیعی همدان  –مورد  2با معاونت بهداشتی 

مکاتبه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان  – مورد 1مکاتبه با دانشگاه مازندران  –مورد  1درمانی قدس 

  -مورد  1مکاتبه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا  –مورد  1آبیک 

 65 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 66 تاییدیه احکام پرسنلی مورد  5بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 63 صدور ابالغ -مورد  2ابالغیه تغییر محل خدمت 

 68 صدور احکام پرسنلی -مورد  1پیشنویس حکم برقراری حقوق و مزایا  –مورد  4پیشنویس حکم تغییر محل خدمت 

 69  مورد 2بررسی پیشنویس نامه ها ،   مورد  6صدور معرفی نامه به بانک 

مکاتبه با بیمه ، مکاتبه با بنیاد شهید ، مراجعه به پیگیری مازاد هزینه درمان کارکنان ، 

 خدمات درمانی و بنیاد شهید ، هماهنگی با دفتر خدمات جهت امور بیمه نامه ها
 31 

مورد ،  3مورد ، بررسی پرونده و صورتجلسه آزمایشی به قطعی  1بررسی پرونده انتقالی  

 مورد  9اکستان مورد ، بررسی احکام ت 11بررسی پرونده تمدید آزمایشی
 31 

 مورد 33

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (

32 

 33 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 18

 34 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 22

 35 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 8



 36 تهیه وتایپ پیش نویس نامه مورد 8

 33 کنترل پیس نویس نامه مورد 4

 مورد 4
بررسی حکم و مطابقت با جدول 

 ضرایب مربوطه
38 

 مورد
بررسی قرارداد محرومیت ازمطب 

 )تعیین رقم قرارداد و...(
39 

 جلد 11

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت 

سوابق خدمت، تعیین مدت تعهد، 

احکام حقوقی، تهیه گزارش و 

 مستندات درخواستی (

81 

 81 اصالح لیست فوق العاده مدیریت مورد 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 17- 94/13/13 (

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

، علی آقایی  وفقی ، آتشگران،، ، یوسفیدانی ، محمدپور پرپینچی ، فرجی ( و خانم ها) مر

( میرترابی  

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 و خدمت محل تغییر، ورودی ماموریت تمدید،  آزمایشی رسمی به وضعیت بدیل

 و خدمت محل تغییر،  بازنشستگی،  فوت،  حقوق بدون تمدیدمرخصی، حقوق برقراری

  ، نام تغییر،  حقوق برقراری

 1 پیش نویس احکام ارسالی به واحدهای تابعه

 2 صدور حکم ارتقاء طبقه ، تبدیل وضعیت قطعی

 3  مراجعه به بیمه حدیث و پیگیری خسارت آزیتا لشگری

پیگیری سوابق و احکام تبدیل ،  مراجعه به بیمه تامین اجتماعی،  مراجعه به بنیاد شهید

بررسی ،  مورد 3مکاتبه با بنیاد شهید  ،  وردم 4بررسی پرونده ، مورد  3وضع کارکنان 

 مورد 11پرونده 

 4 

بررسی ،  مورد 11بررسی پیشنویس احکام ،  مورد  3صدور معرفی نامه به بانک 

 مورد 3احکام تاکستان 
 5 

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

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

 8 حکم صدور حکم تغییر محل خدمت طرحی

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

 11 معرفی نامه مورد(6صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 11 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 12 حکم مورد(2د طرح )صدور حکم تمدی

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

درخواست از معاونت پژوهشی در خصوص تمدید طرح کارشناس آزمایشگاه در آن 

 معاونت
 14 مکاتبه



 15 مکاتبه موردk (15)صدور نامه ودیعه مسکن ضریب 

 16 مکاتبه ابالغ تغییر محل خدمت طرحی

 13 مکاتبه اهی پایان طرح به بیمارستان میالداعالم مراتب تایید گو

 18 مکاتبه مورد(4صدور گواهی اشتغال به کار پزشک طرحی )

 19 مکاتبه درخواست نیروی طرحی برای دانشکده دندانپزشکی از معاونت بهداشتی

 21 مکاتبه صدور ابالغ تمدید طرح

 21 توقف از طرح صدور توقف از طرح و ثبت آن در سامانه وزارت

 22 مکاتبه درخواست نیروی طرحی از معاونت بهداشتی برای دانشکده پرستاری و مامایی

 23 مکاتبه kاستعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

 24 آمار در آمار kثبت شروع به کار ضریب 

 25 مکاتبه درخواست نیروی طرحی برای دانشکده دندانپزشکی از معاونت درمان

مکاتبه با مرکز بهداشت  -مورد 1درمان شهرستان آبیک  مکاتبه با شبکه بهداشت و

مکاتبه با معاونت  –مورد  2مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه  –مورد  1شهید بلندیان 

مکاتبه با اداره  –مورد  1مکاتبه با دانشکده دندانپزشکی  –مورد  2بهداشتی دانشگاه 

 1رمان شهرستان بوئین زهرا مکاتبه با شبکه بهداشت و د –مورد  1حراست دانشگاه 

 مورد  1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی ایران  –مورد 

 26 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

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

 مورد  15نهایی 
 23 تاییدیه احکام پرسنلی

ابالغیه  –مورد  2ابالغیه تمدید ماموریت  -مورد 16ابالغیه تغییر محل خدمت 

 مورد 1ماموریت ورودی 
 28 صدور ابالغ

پیشنویس حکم تمدید ماموریت ورودی  –مورد  4پیشنویس حکم تغییر محل خدمت 

 -مورد  1
 29 صدور احکام پرسنلی

 31 مورد 1صدور حکم انتصاب  بررسی پرونده و صدور حکم 

 31 مورد 2کم مرخصی بدون حقوق صدور ح بررسی پرونده و صدور حکم

 32 تماس با نیروهای استخدامی جدید اطالع رسانی جهت تکمیل مدارک و دریافت ابالغ



 مورد 51 

 33 مورد 55وارد نمودن اطالعات استخدام پیمانی جدید  تکمیل آمار و اطالعات استخدام پیمانی در فایل اکسل

 ی پرونده و صدور ابالغدریافت نظریه حراست و ردیف استخدامی، بررس
 صدور ابالغیه استخدام پیمانی جدید

 مورد 43 
34 

 35 مورد 4استعالم تاییدیه تحصیلی  مکاتبه با دانشگاه مورد نظر 

مورد، تشکیل و  9انجام مکاتبات مربوط به استخدامی بیمارستان شفای تاکستان 

 تکمیل پرونده و تکمیل مدارک
 36 مورد 3انجام مراحل استخدامی جدید 

 33 مکاتبات اداری  مورد 58

 38 مورد( 15مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 15

 39 مورد( 18صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد.  18

 41 مورد( 5ای و بازنشستگی )بررسی سوابق بیمه شد. ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبتمورد سوابق بیمه 5

مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام  41

 شد.
 41 مورد( 41تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 42 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 43 مورد( 1صدور قرارداد محرومیت از مطب ) د قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی صادر شد.مور 1

 44 مورد(3تهیه آمار ) مورد آمار هیأت علمی تهیه و به واحدهای مربوطه ارسال شد. 3

 مورد 31
بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ هماهنگی بامسؤولین 

 45 مربوطه جهت اقدام (

 46 پی گیری نامه ازواحد ها مورد 21

 43 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی مورد 23

 48 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 11

 49 تهیه وتایپ پیش نویس نامه  مورد 6

 51 کنترل پیس نویس نامه مورد 5

 51 بررسی حکم و مطابقت با جدول ضرایب مربوطه مورد 22 -



 52 ازمطب )تعیین رقم قرارداد و...(بررسی قرارداد محرومیت  مورد 6

 جلد 21
بررسی پرونده )جهت تعیین مدت سوابق خدمت، تعیین مدت 

 53 تعهد، احکام حقوقی، تهیه گزارش و مستندات درخواستی (

 54 اصالح لیست فوق العاده مدیریت مورد 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 39- 94/11/34 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

،  آزمایشی رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل،  حقوق بدون صیمرخ از بعد اشتغال

 ماموریت، تغییر نام،  قطعی به آزمایشی رسمی از استخدامی وضعیت تبدیل،  بازنشستگی

 ،  وقت تمام آموزشی ماموریت،  حقوق بدون مرخصی،  وقت نیمه آموزشی

 1 پیش نویس احکام ارسالی به واحدهای تابعه

قه و رتبه، تمدید ماموریت، اشتغال به خدمت تمام وقت ، تغییر محل خدمت و ارتقاء طب

 برقراری حقوق

 اعمال مدرک تحصیلی

 2 صدور حکم

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
 15سیاهه  -گواهی اشتغال-صدور معرفینامه بانک 

 مورد  
3 

 4 مورد  38ا  بررسی احکام صادره از سوی واحده بررسی حکم صادره جهت امضا نهایی

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به 

 مورد  42آزمایشی 
5 

  

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
-پیمانی-تهیه لیست مشمولین دریافت لباس)رسمی

 انتظامات دانشگاه -4و  3قراردادی تبصره 
6 

 3 سنوات خدمت به مرکز  اعالم تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از آزمایشی 

 مورد  3به قطعی 
8 

 9 مورد  2استعالم تاییدیه تحصیلی  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 11 مورد 2صدور حکم اعمال مدرک تحصیلی باالتر  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 11 مورد  1معرفی به گزینش جهت بکارگیری  ه پیش نویس نامه جهت امضاتهی

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
اعالم انصراف از قرارداد بیمه روستایی و پزشک 

 مورد 1خانواده 
12 

 13 مورد 1صدور حکم تغییر نام خانوادگی  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

 14 مورد  1تعالم سیاهه ریز حقوقی از مرکز والیت اس تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
پیگیری و مکاتبه جهت برقراری فوق العاده کار با 

 اشعه 
15 

 16 ثبت مرخصی عدد33

 13 ثبت ماموریت عدد35

 18 پاسخ به اشکاالت  13

 19 محاسبا ت 12



 21 مکاتبات 5

 21 وارد نمودن اطالعات  مورد  65

 22 صدور حکم استعالجی  5

 23 ثبت ورود و خروج  4

 کارکنان و انتظامات 

 
 24 ارائه لیست نهانی اضافه کار به امور مالی  

 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز  –مورد  1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 -د مور 1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی مازندران  –مورد 
 25 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 13بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی 

 مورد 
 26 تاییدیه احکام پرسنلی

 23 صدور ابالغ 

 28 یصدور احکام پرسنل -مورد  1پیشنویس حکم نیمه وقت بانوان –مورد  1پیشنویس حکم تغییر محل خدمت 

 29 مورد( 18مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 18

 31 مورد( 12صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 12

 31 مورد( 5شستگی )ای و بازنبررسی سوابق بیمه ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 5

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

 33 مورد( 1ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 1

 34 مورد( 2تهیه آمار هیأت علمی ) ع مربوطه ارسال شد.مورد آمار هیأت علمی تهیه و به مراج 2

 مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی تنظیم و صادر شد. 5
 5صدور قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی )

 مورد(
35 

 36 مورد 4استعالم تاییدیه تحصیلی  بررسی پرونده، دریافت مدرک تحصیلی، مکاتبه با دانشگاه محل تحصیل

 اطالع رسانی جهت تکمیل مدارک و دریافت ابالغ
 تماس با نیروهای استخدامی جدید

 مورد 5 
33 

 38 مورد 12تکمیل اطالعات استخدام پیمانی جدید  تکمیل آمار و اطالعات استخدام پیمانی در فایل اکسل

 دریافت نظریه حراست و ردیف استخدامی، بررسی پرونده و صدور ابالغ
 ستخدام پیمانی جدیدصدور ابالغیه ا

 مورد 3
39 

 41 مورد 3انجام مراحل استخدامی جدید  تشکیل و تکمیل پرونده و تکمیل مدارک

 بررسی پرونده و مکاتبات و مدارک و صدور حکم
 صدور حکم استخدام پیمانی جدید

 مورد 2 
41 

 42 مکاتبات اداری  مورد 3

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

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

 45 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 46 نسوابق کارکنا 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
 43 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

پرونده درخصوص سوابق خدمات کشوری و ارسال فرم های مربوطه جهت تکمیل کردن بررسی   49 انتقال کسور تامین اجتماعی



 سوابق

 51 بندی طبقه طرح صورتجلسه  21/11/94طبقه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

و  21/11/94تبه ،تاریخ های ر ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 24/11/94و  11/11/94
 51 بندی طبقه طرح صورتجلسه

 52  مورد ، بررسی پرونده و صدور حکم قطع فوق العاده محل خدمت  3صدور معرفی نامه به بانک 

 53  مراجعه به خدمات درمانی ، صدور معرفی نامه جهت کارکنان بازنشسته

 54  مورد24پرونده تبدیل وضع مورد ، بررسی  32بررسی پرونده 

 55  مورد 3مورد ، صدور پیشنویس احکام  4مکاتبه با بنیاد شهید 

 56  مورد 8مورد ، صدور حکم  14بررسی پیشنویس احکام 

 مورد 44
بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ هماهنگی 

 بامسؤولین مربوطه جهت اقدام (
53 

 58 هاپی گیری نامه مورد 9

 59 پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی وردم 36

 61 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 11

 61 تهیه وتایپ پیش نویس نامه  مورد 5

 62 کنترل پیس نویس نامه مورد 8

 مورد 8
بررسی قراردادمحرومیت از مطب)تعیین رقم 

 قراردادو...(
63 

 64 بررسی حکم و مطابقت با جدول ضرایب مربوطه مورد 11

 جلد11

بررسی پرونده )جهت تعیین مدت سوابق خدمت، 

تعیین مدت تعهد، تهیه گزارش و مستندات 

 درخواستی (

65 

 66 تهیه و کنترل آمار براساس فرم درخواستی  مورد 2

 63 العاده مدیریتاصالح لیست فوق مورد 3

 68 بررسی تاریخ ترفیع پایه اعضاء هیأت علمی  مورد 32

 مورد 2
گی با واحد بازنشستگی برای احتساب سوابق هماهن

 خدمت نظام و انتقال کسوربیمه
69 

 K2  31تکمیل آمار مشمولیت  مورد 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 1- 94/13/1 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 و حقوق برقراری و خدمت تغییرمحل،  آزمایشی رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل،   بازنشستگی

 به اشتغال،  ایثارگری العاده فوق برقراری،  انتصاب،  پیمانی اسخدام،  تموق انفصال از بعد مجدد اشتغال،  مزایا

 ،  خروجی ماموریت،  بانوان وقت نیمه از بعد وقت تمام خدمت

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

د تمدید ماموریت خروجی ، انتصاب ، ماموریت آموزشی تمام وقت ، ارتقای طبقه ، ارتقای رتبه ، تمدی

 ماموریت خروجی
 2 صدور حکم

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

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

 5 ستگیتایید احکام بازنش تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 6 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
 3 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

 8 برقراری تایید حقوق وظیفه بگیران ی تایید حقوق وظیفه بگیرانتکمیل پرونده و فرم اطالعات مورد نیاز جهت برقرار

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

 11 بندی طبقه طرح صورتجلسه  6/12/94و  1/12/94رتبه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 11 بندی طبقه طرح صورتجلسه  3/12/94طبقه ،تاریخ  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 12 مورد 4استعالم تاییدیه تحصیلی  بررسی پرونده، دریافت مدرک تحصیلی، مکاتبه با دانشگاه محل تحصیل

لی، بررسی مدارک ارسالی از تشکیالت، دریافت صورتجلسه و تهیه بررسی پرونده، استعالم تاییدیه تحصی

 پیشنویس حکم

تهیه پیشنویس احکام انتصابات و 

 مورد 5تبدیل پست 
13 

 اطالع رسانی جهت تکمیل مدارک و دریافت ابالغ
 تماس با نیروهای استخدامی جدید

 مورد 2 
14 

 تکمیل آمار و اطالعات استخدام پیمانی در فایل اکسل
کمیل اطالعات استخدام پیمانی ت

 مورد 5جدید 
15 

 دریافت نظریه حراست و ردیف استخدامی، بررسی پرونده و صدور ابالغ
 صدور ابالغیه استخدام پیمانی جدید

 مورد 1
16 

 تشکیل و تکمیل پرونده و تکمیل مدارک
 3انجام مراحل استخدامی جدید 

 مورد
13 

 دور حکمبررسی پرونده و مکاتبات و مدارک و ص
 صدور حکم استخدام پیمانی جدید

 مورد 5 
18 

 19 مکاتبات اداری  مورد 5



 21 مورد( 8مکاتبات اداری ) مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 8

 21 مورد( 69صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 69

 ت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.ای مربوط به هیأمورد سوابق بیمه 3
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 مورد( 3)
22 

 مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد. 31
 31تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
23 

 24 مورد( 2ثبت مرخصی ) ثبت شد.مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه  2

 25 مورد( 1تهیه آمار هیأت علمی ) مورد آمار هیأت علمی تهیه و به مراجع مربوطه ارسال شد. 1

 مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی تنظیم و صادر شد. 15
صدور قرارداد محرومیت از مطب 

 مورد( 15هیأت علمی )
26 

  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
گواهی -صدور معرفینامه بانک 

 مورد   12سیاهه  -اشتغال
23 

 بررسی حکم صادره جهت امضا نهایی
بررسی احکام صادره از سوی واحدها   

 مورد  45
28 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 39استخدامی از پیمانی به آزمایشی  

 مورد 

29 

 پیام  تهیه پیش نویس حکم و ارسال

 

صدور حکم تبدیل وضعیت 

استخدامی از آزمایشی به قطعی    

 مورد

31 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

معرفی کارکنان به گزینش جهت 

تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به 

 مورد  2آزمایشی و قطعی 

31 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

تنظیم صورتجلسه تبدیل وضعیت 

 8ایشی به قطعی استخدامی از آزم

 مورد 

32 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
اعالم آخرین وضعیت شغلی به هسته 

 مورد  3گزینش 
33 

 چک و بررسی پرونده
بررسی پرونده پرسنلی جهت تکمیل 

 مورد 2کارکنان  512فرم 
34 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

مکاتبه با معاونت بهداشتی در 

ریز خصوص پاسخگویی به عدم وا

 کسورات بازنشستگی 

35 

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

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
صدور حکم  برقراری فوق العاده 

 مورد   1ایثارگری 
33 

 38  دمور 11صدور پیشنویس احکام ،  صدور معرفی نامه به بانک،  تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

 39  صدور معرفی نامه به بانک،  مورد 36بررسی پرونده ،  مورد 24صدور حکم تبدیل وضع 



 41  مکاتبه با دانشکده دندانپزشکی،  مورد 19بررسی پرونده و صورتجلسه تبدیل وضع کارکنان 

 41  مکاتبه با بنیاد شهید،  مورد 5بررسی پیشنویس احکام ،  مورد 9بررسی احکام تاکستان 

 42 پایان طرح مورد(3صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 43 سامانه مورد(2ثبت شروع به کار طرحی در سامانه وزارت )

 44 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 45 آمار و سامانه مورد(6ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

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

 43 سامانه ثبت پایان طرح صادر شده در سامانه وزارت

 48 حکم صدور حکم برقراری حق اشعه طرحی

 49 مکاتبه درخواست حق اشعه طرحی دانشکده دندانپزشکی

 51 حکم مورد(6صدور حکم طرحی )

 51 معرفی نامه مورد(4صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه وزارت )

 52 مکاتبه و آمار مورد(2و ثبت آن در آمار ) kصدور ابالغ ضریب 

 53 مکاتبه kاستعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

 54 سامانه انجام مدیریت پروژه

 55 مکاتبه به درمان kاعالم پایان قسمتی از تعهدات ضریب 

 56 مکاتبه kلغو ودیعه مسکن ضریب 

 53 آمار در آمار kثبت پایان کار ضریب 

 58 مکاتبه و سامانه لغو معرفی نامه طرحی و ثبت آن در سامانه وزارت

 59 مکاتبه درخواست نیروی طرحی برای دانشکده پرستاری و مامایی

 61 مکاتبه درخواست نیروی طرحی برای دانشکده دندانپزشکی

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

 62 مکاتبه و آمار د طرح و ثبت آن در آمارصدور ابالغ تمدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 1- 94/13/1 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

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

 و کسرحقوق،  باالتر تحصیلی مدرک اعمال،  بانوان وقت نیمه قانون از استفاده، بازنشستگی،  مزایا و حقوق

 خروجی ماموریت،  انتصاب،  شغل العاده فوق

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

تمدید ماموریت خروجی ، انتصاب ، اعمال مدرک تحصیلی ، بازنشستگی ، تغییر محل خدمت و برقراری 

 حقوق و مزایا ، تغییر ردیف سازمان 
 2 صدور حکم

 3 مورد( 12مکاتبات اداری ) أت علمی انجام شد.مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هی 12

 4 مورد( 34صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 34

 ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 4
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 5 مورد( 4)

 کده ها و اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد.مورد پیگیری تلفنی از دانش 31
 31تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 6 مورد(

 3 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 8 مورد( 2تهیه آمار هیأت علمی ) مورد آمار هیأت علمی تهیه و به مراجع مربوطه ارسال شد. 2

 مورد قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی تنظیم و صادر شد. 13
صدور قرارداد محرومیت از مطب 

 9 مورد( 13هیأت علمی )

 مورد 41

بررسی نامه)مطابقت باآیین نامه ها ؛ 

هماهنگی بامسؤولین مربوطه جهت 

 اقدام (
11 

 11 هاپی گیری نامه مورد 15

 12 فنیپاسخگویی به ارباب رجوع تل مورد 32

 13 پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری مورد 16



 14 تهیه وتایپ پیش نویس نامه  مورد 5

 15 کنترل پیس نویس نامه مورد 3

 مورد 11
بررسی قراردادمحرومیت از 

 16 مطب)تعیین رقم قراردادو...(

 مورد 41
بررسی حکم و مطابقت با جدول 

 13 ضرایب مربوطه

 جلد 2

تعیین مدت بررسی پرونده )جهت 

سوابق خدمت، تعیین مدت تعهد، تهیه 

 گزارش و مستندات درخواستی (
18 

 هیأت علمی k2لیست مشولین 
کنترل آمار براساس فرم درخواستی 

 19 (k2)مشمول

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
گواهی -صدور معرفینامه بانک 

 21 مورد   3سیاهه  -اشتغال

 یبررسی حکم صادره جهت امضا نهای
بررسی احکام صادره از سوی واحدها   

 21 مورد  56

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 15استخدامی از پیمانی به آزمایشی  

 مورد 
22 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
معرفی کارکنان به گزینش جهت 

 23 تبدیل وضع استخدامی 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
الم تاییدیه تحصیلی باالتر از استع

 24 مورد  5مراکز آموزشی و دانشگاهی 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا

اعالم لیست مشمولین مهد کودک 

کارکنان قراردادی و رسمی به امور 

 مالی 
25 

 چک و بررسی پرونده
بررسی پرونده پرسنلی جهت تکمیل 

 26 512و اصالح فرم  



مضاتهیه پیش نویس نامه جهت ا  
اعالم لیست مشمولین لباس نگهبانان 

 23 نفر 11جدید استخدام به امور مالی 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
صدور حکم اعمال مدرک تحصیلی 

 28 مورد   4باالتر 

 29 پایان طرح مورد(3صدور پایان طرح و ثبت آن در سامانه وزارت )

 31 مکاتبه اعالم تسویه حساب با طرحی بوعلی

 31 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 32 آمار و سامانه مورد(3ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 33 مکاتبه درخواست نیروی طرحی از معاونت درمان

 34 آمار مورد(2در آمار ) kثبت غیبت ضریب 

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

 36 مکاتبه ده دندانپزشکی مبنی بر حق اشعه طرحی آن دانشکدهمکاتبه با دانشک

 33 مکاتبه مکاتبه با درمان در خصوص به کارگیری پرستار طرحی

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

 39 مکاتبه به درمان kاعالم پایان تعهدات ضریب 

 41 مکاتبه سازمان تامین اجتماعیتایید فراغت از تحصیل به 

 41 آمار در آمار kثبت پایان کار ضریب 

 42 آمار در آمار kثبت شروع به کار ضریب 

 43 مکاتبه صدور گواهی اشتغال به کار طرحی

 44 مکاتبه و آمار مورد(2صدور ابالغ تمدید طرح و ثبت در آمار )

 45 آمار در آمار kثبت تغییر محل خدمت ضریب 

 46 مکاتبه و آمار مورد(5و ثبت آن در آمار ) kدور ابالغ تغییر محل خدمت ضریب ص

 43 ثبت مرخصی عدد51



 48 ثبت ماموریت عدد 61

 49 پاسخ به اشکاالت  31

 51 محاسبا ت 14

 51 مکاتبات 3

 52 وارد نمودن اطالعات  مورد 151

 53 صدور حکم استعالجی  9

 54 ثبت ورود و خروج  11

21  

 
 55 ارائه لیست اضافه کار به مدیران  

 56 اعالم مانده مرخصی  15

24 
ارائه لیست اضافه کار  کارکنان و 

 53 انتظامات به امورمالی 

 58 مورد 2استعالم تاییدیه تحصیلی  بررسی پرونده، دریافت مدرک تحصیلی، مکاتبه با دانشگاه محل تحصیل

یلی، بررسی مدارک ارسالی از تشکیالت، دریافت صورتجلسه و تهیه بررسی پرونده، استعالم تاییدیه تحص

 پیشنویس حکم

تهیه پیشنویس احکام انتصابات و 

 59 مورد 6تبدیل پست 

 اطالع رسانی جهت تکمیل مدارک و دریافت ابالغ
 تماس با نیروهای استخدامی جدید

 مورد 2 
61 

 تکمیل آمار و اطالعات استخدام پیمانی در فایل اکسل
تکمیل اطالعات استخدام پیمانی 

 61 مورد 4جدید 

 دریافت نظریه حراست و ردیف استخدامی، بررسی پرونده و صدور ابالغ
 صدور ابالغیه استخدام پیمانی جدید

 مورد 3
62 

 تشکیل و تکمیل پرونده و تکمیل مدارک
 3انجام مراحل استخدامی جدید 

 63 مورد

 64 صدور حکم استخدام پیمانی جدید صدور حکمبررسی پرونده و مکاتبات و مدارک و 



 مورد 4 

 دریافت نامه معاونت بهداشتی و ارسال به گزینش جهت اخذ نظریه
مکاتبات مربوط به بیمه روستایی و 

 65 مورد 5پزشک خانواده 

 66 مکاتبات اداری  مورد 14

 تنظیم صورتجلسه تسهیالت وام
 63 

 مکاتبه با خدمات پشتیبانی
 68 

 69  مورد 14سی احکام تبدیل وضع برر

 مورد  3صدور معرفی نامه به بانک  
 31 

 مورد 9بررسی پیشنویس احکام تبدیل وضع 
 31 

 32  مورد 12بررسی پرونده 

 33  صدور معرفی نامه به بانک 

 34  پرونده 18بررسی سوابق کارکنان جهت تبدیل وضع 

مکاتبه با دانشگاه  –مورد  1ه با دبیرخانه سیاست گذاری سالمت مکاتب –مورد  2مکاتبه با معاونت بهداشتی 

مکاتبه با دانشگاه علوم  –مورد  2مکاتبه با مرکز آموزشی درمانی والیت  –مورد  1علوم پزشکی زنجان 

 مورد  1پزشکی سمنان 

 35 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 36 تاییدیه احکام پرسنلی مورد  5قای شیشه گرها جهت امضاء نهایی  بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل واحدها و ارجاع به آ

 33 صدور ابالغ مورد  2ابالغیه ماموریت خروجی 

پیشنویس حکم  –مورد  2پیشنویس حکم ماموریت خروجی  –مورد  2پیشنویس حکم تغییر محل خدمت 

پیشنویس حکم تمدید ماموریت  –مورد  1پیشنویس حکم نیمه وقت بانوان  –مورد  1تغییر ردیف سازمانی 

 مورد  1خروجی 

 38 صدور احکام پرسنلی

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

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

 81 تایید احکام بازنشستگی یق سازمان بازنشستگیتایید احکام بازنشستگی کارکنان از طر

 82 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
 83 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

 84 برقراری تایید حقوق وظیفه بگیران رونده و فرم اطالعات مورد نیاز جهت برقراری تایید حقوق وظیفه بگیرانتکمیل پ

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

 86 بندی طبقه طرح صورتجلسه 6/12/94و  3/12/94طبقه ،تاریخ های  ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 94/13/33 لغایت 92/31/19 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

،  خروجی ماموریت،  شغل العاده فوق و کسرحقوق،  آزمایشی رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل

 و خدمت محل تغییر،  پیمانی اماستخد،  بانوان وقت نیمه از بعد وقت تمام خدمت به اشتغال،  بخدمت آماده

،  انتصاب،  ورودی انتقال،  قطعی به آزمایشی رسمی از استخدامی وضعیت تبدیل،  مزایا و حقوق برقراری

 سازمانی پست تبدیل،  حقوق بدون مرخصی از بعد اشتغال،  بازنشستگی

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

، انتصاب ،  مزایا و حقوق برقراری و خدمت محل تغییر، استخدام قطعی ،،  مرخصی بدون حقوق ، ارتقاء رتبه

کسر حقوق ، افزایش فوقالعاده ها ، تمدید ماموریت خروجی ، تمدید مرخصی بدون حقوق ، اشتغال به خدمت 

 تمام وقت بعد از نیمه وقت بانوان 

 2 صدور حکم

 3 مورد( 18مکاتبات اداری ) ام شد.مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انج 18

 4 مورد( 5صدور حکم حقوقی ) مورد حکم حقوقی هیأت علمی صادر شد. 5

 ای مربوط به هیأت علمی بررسی و در مستندات مربوطه ثبت شد.مورد سوابق بیمه 5
ای و بازنشستگی بررسی سوابق بیمه

 مورد( 5)
5 

 ی هیأت علمی و واحدهای تابعه انجام شد.مورد پیگیری تلفنی از دانشکده ها و اعضا 31
 31تماس تلفنی جهت پیگیری نامه )

 مورد(
6 

 3 مورد( 2ثبت مرخصی ) مورد مرخصی مربوط به هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 2

 8 مورد( 2تهیه آمار هیأت علمی ) مورد آمار هیأت علمی تهیه و به مراجع مربوطه ارسال شد. 2

 9 مکاتبه مورد(3فصل بهار به معاونت ها ) اعالم سهمیه

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

 11 آمار ارائه آمار هفتگی به آقای احمدی

 12 آمار و سامانه مورد(21ثبت شروع به کار طرحی در آمار و سامانه وزارت )

 13 معرفی نامه مورد(15وزارت )صدور معرفی نامه و ثبت آن در آمار و سامانه 

 14 آمار مورد(9ثبت پایان کار طرحی در آمار )

 15 مکاتبه درخواست ماموریت طرحی دانشکده پزشکی

 16 مکاتبه و آمار صدور ابالغ تمدید طرح و ثبت در آمار

 13 مکاتبه و آمار و ثبت در آمار kصدور ابالغ محل خدمت ضریب 

 18 مکاتبه kریب استعالم تاییدیه تحصیلی ض

 19 مکاتبه مکاتبه در خصوص به کارگیری پرستار طرحی



 21 توقف از طرح صدور توقف از طرح و ثبت در سامانه وزارت

 21 حکم مورد(3صدور حکم طرحی )

 22 مکاتبه ارسال جدول زمان بندی توزیع پزشکان به وزارت

 23 آمار در آمار kثبت شروع به کار ضریب 

 یس نامه جهت امضا تهیه پیش نو
گواهی -صدور معرفینامه بانک 

 مورد   4سیاهه  -اشتغال
24 

 بررسی حکم صادره جهت امضا نهایی
بررسی احکام صادره از سوی واحدها  

 مورد  8
25 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
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