
  بسمه تعالی
  صورتجلسه 

  93سفر تابستانی کارکنان درسال تعیین تکلیف :  عنوان جلسه
       امدادب 11   : ساعت                                                                                   5/3/93   :زمان جلسه 

  دفترمعاونت توسعه مدیریت ومنابع  :محل برگزاري جلسه 

  سفرتابستانی پرسنل دانشگاه تعیین تکلیف همفکري: ستور کار جلسه د
    

   :مصوبات جلسه 
 توسط مدیریت پشتیبانی انجام شود 7/3/93هماهنگی الزم به منظور ارائه نامه رسمی به معاونتها تا   -1 

  شود تابعه دانشگاه ارسالوواحدهاي معاونتها فرم ثبت نام استفاده از سویت هاي شمال و همدان وکارت شارژ به   -٢
  . دنارائه نمایبه معاونت توسعه را  ظرفیت متقاضیان سفرشمال ، همدان وکارت شارژ 13/3/93هاي دانشگاه تا کلیه واحد  -٣
  . نمایند متقاضیان خودرا به معاونت توسعه اعالم 18/3/93تاریخ تا  معاونت بهداشتی -٤
  . نفربطورمتمرکزیک نوبت قبل ازماه مبارك رمضان و دونوبت بعد از ماه مبارك)60(حتی االمکان سهمیه بازنشسته ها -٥
  . توسط ایشان توزیع خواهدگردید انتخاب و فرم نظرسنجی مدیریت پشتیبانی درهرگروه اعزامی یک نفرنماینده از طرف -٦
مربوطه  اعالم می شود واریز و فیش یریت پشتیبانیمدمبالغ اعالم شده جهت استفاده از تسهیالت سفر نقدا توسط متقاضی با حسابی که از - 1

  .به امور اداري هر معاونت درموقع ثبت نام تحویل داده می شود 
  .امور اداري هر معاونت موظف است کلیه فیش هاي تحویل را به مدیریت پشتیبانی دانشگاه تحویل نماید  -٢
  .سفر می باشد و دانشگاه مسئولیتی نداردمسوولیت جایگزینی همکاران درصورت انصراف بعهده متقاضی  -٩
  

  :نام وامضاي حاضرین در جلسه 
    مسئول امور اداري نقاب   حسن عباسیان  -9    معاونت توسعه    آقاي دکتر نخعی -1
    روابط عمومی معاونت بهداشتی    مجتبی معتمد -10    مدیر امور اداري       دکترکوشکیآقاي  -2
    مسئول اموراداري آموزش    احمدجعفري نسبآقاي  -11    مدیر پشتیبانی     محمد باقرزاده آقاي -3
    امور اداري مبینیمسئول   مهدي  الیاسی آقاي  -12    مسوول نقلیه     حاج آقاي دولت آبادي  -4
    مسئول اموراداري دانشجویی  حسین تاج آباديآقاي  -13    کانون بازنشستگان     محمد قلعه نوي  -5
    مسوول امور اداري معاونت بهداشتی  مسلم خوش اخالق-14    مسوول رفاه   المی محمد رضا غ -6
    مسوول امور اداري امداد   اکرم معینی مقدم -15    مسوول امور اداري پژوهش  عزت نصرآبادي  7
    مسوول امور اداري واسعی   علی عباسی   -16    مسئول امور اداري غذا ودارو  محمد بروغنی -8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


