
  1390عملکرد واحد کارگزینی در شش ماهه اول سال 
 واحکام تکفل تحت ،افراد تحصیلی ،سوابق ،استخدامی پرسنلی اطالعات تمامی نمودن وچک بررسی - 1

 .آنها از برخی نمودن واصالحM.I.S سیستم در ،حقوقی شغلی

 به شرکتی از هیافت وضعیت تبدیل پرسنل از نفر 18 حقوقی هاي وآیتم پرسنلی اطالعات نمودن وارد - 2

 .آنها با قرارداد عقد و )2 ماده 4 تبصره( قراردادي

 )90تا 86 سال از( قراردادي پرسنل از نفر2 جهت مندي عائله برقراري حکم صدور - 3
 مزد روز نفر1قراردادي، نفر2، رسمی نفر2( پرسنل از نفر 5 جهت اوالد هزینه کمک تقلیل حکم صدور - 4

 )دائم

 .90 تا 86 سال از دفتري امور متصدي به دفتر مسئول از قراردادي رسنلپ نفر2 عنوان تغییر اصالحیه - 5

 .دفتري امور متصدي به کارشناس از قراردادي پرسنل نفر2 عنوان تغییر اصالح - 6
 .درصد5 به صد در25 از رسمی پرسنل نفر1 ایثارگري العاده فوق اصالح - 7

 .رسمی پرسنل نفر1 جهت مدیریت العاده فوق برقراري حکم صدور - 8

 .رسمی پرسنل نفر1 ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك مالاع - 9

 .توسعه معاونت مجوز طبق طرحی پرسنل نفر یک 89- 90 سال وسایر تطبیق تفاوت قطع - 10

 . وقراردادي دائم مزد ،روز ،پیمانی رسمی پرسنل نفر 99 جهت 90 احکام صدور - 11

 .رسمی نفر1و پیمانی پرسنل نفر3 جهت ورودي ماموریت تمدید حکم صدور - 12

 ).4 تبصره( قراردادي پرسنل نفر10 جهت کار سختی برقراري حکم صدور - 13
 انفر ورودي انتقال حکم وصدور عشایر بیمارستان به دائم مزد روز پرسنل نفر1 خروجی انتقال حکم صدور - 14

 .توسعه معاونت از کتبی ومجوز قبلی هماهنگی طبق ایشان بجاي مذکور بیمارستان از 4 تبصره پرسنل

 .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه به پیمانی پرسنل انفر خروجی ماموریت حکم صدور - 15
 شان ارتقاءطبقه حکم وصدور وپیمانی رسمی پرسنل از نفر7 وصورتجلسه اطالعات خالصه فرم تکمیل - 16

 .توسعه ومعاونت مشاغل بندي طبقه طرح گروه توسط وتایید بررسی از پس

 .،آزمایشی رسمی پرسنل از نفر4 جهت شاهد فرزندان طبقه ارتقاء حکم صدور - 17
 .توسعه معاونت کتبی بامجوز24- 48 قراردادي نگهبانان ابالغ وصدور کار اضافه محاسبه - 18

 شماره نامه به باتوجه دانشجویی خوابگاه خدمتگزار باعنوان 4 تبصره قراردادي پرسنل نفر 1با قرارداد عقد - 19
 . توسعه معاونت 29/05/90 مورخ 308618/100

 .ایران کارمند سامانه در وقراردادي رسمی،پیمانی پرسنل90 سال احکام 3/2 نمودن وارد - 20

 ایران کارمند سامانه در پرسنل90 شده ثبت احکام تمامی وتایید بررسی - 21

 .وکارگزینی اداري آموزشی جلسات  کلیه در مستمر شرکت- 22
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