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 27 مکاتبه موردk (5)صدور گواهی اشتغال به کار طرحی و ضریب

 27 آمار مورد(22شروع به کار طرحی در آمار )ثبت 

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

 26 مکاتبه مورد(7درخواست نیروی طرحی از معاونت )

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

 28 آمار ثبت عدم شروع به کار طرحی در آمار

 29 مکاتبه مکاتبه با شبکه در خصوص شروع به کار طرحی

 75 مکاتبه مورد(2به درمان ) kاعالم پایان تعهدات ضریب 

 71 سامانه ثبت پایان طرح عضو هیأت علمی در سامانه وزارت

 72 مکاتبه مورد(7اعالم تسویه حساب با طرحی )

 77 مکاتبه و آمار مورد(2)ابالغ تعیین محل خدمت طرحی و ثبت در آمار 

 77 مکاتبه ارسال جدول زمان بندی توزیع پزشکان طرحی به وزارت

 75 حکم صدور حکم طرحی

 76 آمار و ایمیل ارسال اعالم نیاز ماهانه به نیروی طرحی به وزارت
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 52 انتقال کسور بررسی پرونده درخصوص سوابق غیر رسمی و تهیه کپی و جمع آوری سوابق

 57 پیگیری و هماهنگی پیگیری و تایید احکام بازنشستگی از طریق سازمان و رفع ابهام
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 65 بندی طبقه طرح صورتجلسه 25/7/96و  27/7/96،تاریخ  طبقه ارتقاء خصوص در مشاغل بندی طبقه طرح صورتجلسه ارسال
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 افزایش فوق العاده مدیریت کارکنان دانشگاه اعمال و اقدام شد.
افزایش فوق العاده مدیریت کارکنان 

 دانشگاه. 
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 69 تهیه آمار هیأت علمی مورد آمار هیأت علمی تهیه و به مراجع مربوطه ارائه شد.2

 
پیگیری نامه، مکالمه تلفنی، 

 به ارباب رجوع و ... . پاسخگویی
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