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 حماهس سیاسی ، حماهس اقتصادی
 "به كليه واحدهاي تابعه دانشگاه"

 

واحدها  امور اداري با توجه به نيازسنجي انجام شده، اين مديريت در نظر دارد بمنظور باال بردن سطح دانش        

لذا خواهشمند است . اقدام به برگزاري يك دوره كالس بازآموزي امور اداري با توجه به جدول پيوست نمايد

 ،كارشناساز دارندگان عنوان شغلي يا پست سازماني   41/41/29تا تاريخ  همكارانضمن معرفي فرماييد  توردس

در  (از هر واحد حداكثر دو نفر)كارگزين مسئول و كارگزين واحدها  كه در اموراداري مشغول بكار ميباشند

ساعت آموزش ضمن خدمت ميباشد و در روزهاي  41اين دوره با امتياز احتساب   ،اين دوره شركت نمايند

حضور در راس ساعت اعالم شده . برگزار ميگردد (طبق جدول پيوست ) 41/41/29و 41/41/29و 41/41/29

 .موجب امتنان ميباشد 

 



 
 51/51/12    و12 /51/51،  51/5312/ 51مورخ    واحداهي اتبعه گارگاه و بازآموزي ربانهم 

 

 

کان  جلسه   G6بان قدس طبقه همكف  سالن اسازمان مركزي نبش  خي  :م

 و برگزار كننده  سخنران ساعت مورخه عنوان

 مجيد ... تالوت آياتي از كالم ا
51/51/29 

54:1 – 54:1 __ 

 آقاي يارمحمدي  -نمازي جناب آقاي دكتر 54:1 –24:1 51/51/29 ارگاه باز آموزيك خير مقدم و بيان اهداف

 و كارگاه امور بازنشستگي آموزش 
51/51/29 

514:1– 24:1 
آقاي رضائي و آقاي بوداغي و همكاران اداره 

 بازنشستگي

  514:1-55 51/51/29 پذيرائي

 و كارگاه امور بازنشستگيآموزش 
51/51/29 

594:1-55 
آقاي رضائي و آقاي بوداغي و همكاران اداره 

 بازنشستگي

  و همكاران گروه  تشكيالت  آقاي قاسمي 54:1 -2451 51/51/29 آموزش و كارگاه امور تشكيالت 

 وهمكاران گروه آموزشخانم رياحي     2451  -51 51/51/29 آموزش و كارگاه امور آموزش ضمن خدمت 

  51 -514:1 51/51/29 پذيرائي

 آموزش و كارگاه طبقه بندي مشاغل 
51/51/29 

594:1-  514:1 
 وهمكاران گروه طبقه بندي خانم جباري مقدم 

  مشاغل

 آموزش و كارگاه اداره استخدام 
55/51/29 

514:1-   54:1 
خانم خسروي و همكاران اداره  –آقاي كريمي 

 استخدام 

  514:1 -55 55/51/29 پذيرائي

 كاران امور هيات علميخانم جعفر زاده و هم 55  -594:1 55/51/29 آموزش و كارگاه امور هيات علمي 
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