
 :  واحد آموزش دانشگاهماهه 9 ش عملکرد گسار

ی ضذٌ ارسالی از سًی مؼايوتُا يياحذَای تاتؼٍ ديرٌ آمًزضی ویازسىجػىايیه يتصًیة  تاییذ تررسی ،(1

 مًرد 736درکمیتٍ اجرایی آمًزش داوطگاٌ تٍ تؼذاد  استان

جلسٍ تٍ مىظًر طرح ،تررسی يتصًیة مًارد پیطىُادی  7تطکیل کمیتٍ اجرایی آمًزش تٍ تؼذاد (2

 ازسًی ياحذَای تاتؼٍ داوطگاٌ 

 در سطح استانيکىترل ترحسه اجرای صحیح ديرٌ َای آمًزضی  تازرسی ، وظارت (3

 

 3314تؼٍ تٍ تؼذاد تررسی کارضىاسی يتاییذ گًاَیىامٍ َای آمًزضی کارکىان داوطگاٌ يياحذَای تا(4

 ترگ از اتتذای سال تاکىًن

 جلسات پرسص يپاسخ يرفغ اضکال تا راتطیه آمًزضی سطح استانترگساری (5

 مًرد 43تُیٍ يتريزرساوی  ضىاسىامٍ آمًزضی مذیران دارای پست سازماوی تٍ تؼذاد (6

 

مًرد  27تٍ تؼذاد  تُیٍ يتکمیل تاوک اطالػاتی تؼذادی از مذیران دارای پست سازماوی مذیریتی(7

 يارسال تٍ مراجغ ریرتط

تررسی، اوتخاب يپیطىُاد ترگساری ديرٌ َای آمًزضی تُثًد مذیریت جُت مذیران پایٍ يمیاوی (8

 ديرٌ تٍ مرکسآمًزش يپژيَص استاوذاری گلستان 11داوطگاٌ تٍ تؼذاد 

 

 ديرٌ  7( تٍ تؼذاد mba)پطتیثاوی يوظارت ترگساری ديرٌ َای آمًزضی مذیریت حرفٍ ای تیمارستاوی (9

درخصًظ ديرٌ َای آمًزضی تًجیُی تذي خذمت يضیًٌ وامٍ گًاَیىامٍ َای وًع یُای مستمر پیگیر(11

 ديم 

 

 ديرٌ کارگاٌ کطًری ازيزارت متثًع جُت کارکىان حًزٌ مؼايوت تُذاضتی 4پیگیری صذير مجًز (11

 

 :  دانشگاهواحد تشکیالت  ماهه 9گسارش عملکرد

 

 پست سازماوی 6571ومًدن کلیٍ پستُای سازماوی ياحذَا در ساماوٍ جامغ تطکیالت تٍ تؼذاد يارد  (1

يارد ومًدن اسامی ضاغلیه رسمی ، پیماوی ، قراردادی ي طرحی در ساماوٍ جامغ تطکیالت تٍ تؼذاد  (2

 وفر 9278



وطگاَُای ػلًم دادر ساماوٍ جامغ تطکیالت  ی تُذاضتی يدرماوی استان تطکیالت کلیٍ ياحذَا تازتیىی (3

  پسضکی کطًر

 تٍ مىظًر تغییرػىًان کارکىان   پست 121تٍ تؼذاد  تلًکٍ ومًدن ردیف در صًرت تالتصذی تًدن (4

 درخصًظ پرسىل مىتقلی ردیف 351تٍ تؼذاد تلًکٍ ومًدن ردیف در صًرت تالتصذی تًدن  (5

 تٍ مىظًر ارتقاء سطح ردیف َای سازماویردیف  16تثذیل ردیف تٍ تؼذاد   (6

پست سازماوی ازسایر داوطگاَُای  4)افسایص  پست 4اوتقال پست سازماوی از کالن ضُرَا تٍ تؼذاد   (7

 کالن ضُر تٍ ایه داوطگاٌ(

 تطثیق دادن ػىًان ي ضمارٌ پست سازماوی کلیٍ احکام دریافتی از ياحذَا  (8

 جُت تطکیالت تفصیلی پیطىُادی ستادمستمرپیگیری  (9

تاَماَىگی مرکس تًسؼٍ  طاغل حاکمیتی کلیٍ ياحذَای داوطگاٌم يتصًیة  پیگیری جُت جمغ آيری  (11

 مذیریت يتحًل اداری يزارت متثًع

  89مکاتثات مکرر تا مرکس تًسؼٍ مذیریت ي تحًل اداری جُت کسری ردیفُای آزمًن استخذامی   (11

افسایص تطکیالت طرح گسترش يپیگیری جُت تطکیالت طرح گسترش ضثکٍ َای تُذاضت ي درمان   (12

 ازمحل تاوک پستی يزارت متثًعپست  281تٍ تؼذاد استان  ضثکٍ َای تُذاضت ي درمان 

 : دانشگاه واحدطبقه بندی مشاغل ماهه 9گسارش عملکرد

اػمال مذرک تحصیلی کارکىان تٍ مىظًر افسایص مسایای  جُت  اوجام کارکارضىاسی(1

 مًرد 111پرسىلی تٍ تؼذاد 

 مًرد  363کارکارضىاسی درخصًظ ارتقاء رتثٍ کارکىان تٍ تؼذاد  اوجام(2

اوجام کارکارضىاسی جُت احتساب سًاتق خذمتی غیررسمی جُت کارکىان داوطگاٌ تٍ (3

 مًرد 247تؼذاد 

 جلس6ٍترگساری کمیتٍ اجرایی طرح طثقٍ تىذی مطاغل داوطگاٌ  تٍ تؼذاد (4

جلسٍ 3ترگساری کمیتٍ اجرایی طرح طثقٍ تىذی مطاغل جُت ارتقاءرتثٍ خثرٌ  تٍ تؼذاد (5

 تاحضًر ومایىذٌ مؼايوت تًسؼٍ مذیریت يتحًل اداری يزارت 



 مًرد 121اوجام کارکارضىاسی جُت تغییر ػىًان کارکىان تٍ تؼذاد (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


