
 واحد کارگزینی

 ) فعالیت هفتگی انجام شده درمورخ 59/20/02 لغایت 59/20/20 (

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

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

 ردیف نوع فعالیت شرح فعالیت

 آزمایشی رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل،  آزمایشی رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل

 تمام آموزشی ماموریت،  تغییرنام،  انتصاب،  ورودی ماموریت تمدید،  ورودی انتقال،  خروجی ماموریت، 

 فسخ،  ایثارگری العاده فوق افزایش،  سازمانی پست تبدیل،  مزایا و حقوق برقراری و خدمت تغییرمحل،  وقت

 قرارداد

پیش نویس احکام ارسالی به 

 1 واحدهای تابعه

 2 صدور حکم  غیر موجه بتغی

 مورد مکاتبات اداری مربوط به امور هیأت علمی انجام شد. 22
 22مکاتبات اداری هیأت علمی )

 مورد(
2 

 مورد حکم کارگزینی هیأت علمی صادر شد. 4
هیأت علمی صدور حکم کارگزینی 

 مورد( 4)
4 

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

 مورد( 2هیأت علمی)
5 

 مورد پیگیری تلفنی از واحدهای تابعه و وزارت انجام شد. 45
تماس تلفنی جهت پیگیری نامه های 

 مورد( 45هیأت علمی )
6 

 مورد مرخصی هیأت علمی در مستندات مربوطه ثبت شد. 4
ثبت مرخصی و ماموریت هیأت علمی 

 مورد( 4)
7 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا 
گواهی -صدور معرفینامه بانک 

 مورد   7سیاهه  -اشتغال
8 

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

 مورد   1
9 

 پیش نویس حکم و ارسال پیام تهیه

صدور حکم تبدیل وضعیت 

 2استخدامی از پیمانی به آزمایشی  

 مورد 

11 

  512بررسی و اصالح فرم 
بررسی پرونده پرسنلی جهت تکمیل 

 مورد   1 512فرم  
11 

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

 مورد 1آزمایشی به قطعی          
12 

 تماس تلفنی با مرکز 

اطالع رسانی به واحدها در خصوص 

اعالم نظریه گزینش جهت پر کردن 

فرم صندوق و صدور حکم آزمایشی  

 مورد 

12 

صدرو حکم بعد از مرخصی بدون  تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام 14 



 مورد    1حقوق 

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

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

 تن  1استخدامی از پیمانی به آزمایشی 
16 

 تهیه و تنظیم صورتجلسه 

تنظیم صورتجلسه تبدیل وضع 

 1استخدامی از آزمایشی به قطعی  

 مورد 

17 

 از سایت وزارت بهداشت و درمان 
تاییدیه تحصیلی باالتر از استعالم 

 مورد  4مراکز آموزشی و دانشگاهی 
18 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
 4صدور حکم انتصاب و تبدیل پست 

 مورد 
19 

 تهیه پیش نویس نامه جهت امضا
ارسال لیست مهد کودک به امور مالی 

 قراردادی و رسمی 
21 

 تهیه پیش نویس حکم و ارسال پیام
افزایش فوق العاده  صدو رحکم

 مورد  1ایثارگری 
21 

 22 مکاتبه اعالم نیاز به پزشک طرحی و درخواست از وزارت

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

 24 حکم مورد(4صدور حکم طرحی )

 25 مکاتبه اعالم شروع به کار طرحی بیمارستان امیرالمومنین )ع(

 26 مکاتبه و آمار مورد(2صدور ابالغ تغییر محل خدمت طرحی و ثبت در آمار )

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

 28 آمار ارائه آمار هفتگی جذب نیروی طرحی به آقای احمدی

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

 21 مکاتبه kاستعالم تاییدیه تحصیلی ضریب 

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

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

 22 مکاتبه موردk (2)صدور نامه ودیعه مسکن ضریب 

 24 مکاتبه اعالم نظر از معاونت بهداشتی در خصوص توقف از طرح پزشک البرز

 25 مکاتبه مورد(2گواهی اشتغال به کار طرحی )

 26 مکاتبه و آمار اعالم عدم شروع به کار پزشک طرحی به وزارت و ثبت در آمار و سامانه وزارت

 27 سامانه صدور معاف از طرح و ثبت در سامانه وزارت

مورد  2مکاتبه با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  –مورد  1مکاتبه با دفتر اسناد رسمی شماره یک 

 مورد  1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  –مورد  1مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  –
 28 مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت

 29 تاییدیه احکام پرسنلی مورد  11احدها و ارجاع به آقای شیشه گرها جهت امضاء نهایی  بررسی وتایید نمودن حکم پرسنل و

 41 صدور ابالغ -مورد  1ابالغیه تمدید ماموریت  –مورد  2ابالغیه تغییر محل خدمت  –مورد  1ابالغیه ماموریت ورودی 

یشنویس حکم  –مورد  1پیشنویس حکم انتقال ورودی  –مورد  1پیشنویس حکم تغییر محل خدمت 

پیشنویس حکم تمدید ماموریت  –مورد  1پیشنویس حکم تغییر حقوق و مزایا  –مورد  2ماموریت خروجی 

 مورد  1مورد پیشنویس حکم ماموریت آموزشی تمام وقت  1آموزشی 

 41 صدور احکام پرسنلی



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

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

 44 تایید احکام بازنشستگی تایید احکام بازنشستگی کارکنان از طریق سازمان بازنشستگی

 45 سوابق کارکنان جهت مشخص شدن سوابق بازنشستگیبررسی پرونده کارکنان 

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

 بازنشستگان
 46 برقراری تایید حقوق بازنشستگان

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

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

 49 بندی طبقه طرح صورتجلسه 21/1/95رتبه ،تاریخ های   ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال

 

 


