
 

 

 07/03/1392 

2636/5/19 

 ندارد 

 ).است فاقد اعتباردبیرخانه برجسته این نامه بدون مهر (

 ..........................................................معاونت محترم 

  ..........................................................بیمارستان 
  ..........................................................مرکز آموزشی و درمانی 

  ..........................................................دانشکده 
  ..........................................................شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

  مرکز بهداشت استان و شهرستان

  سالم علیکم

محترم  هیئت رئیسه  23/2/92مصوبه مورخ  11و  10به پیوست بندهاي احتراما،       

مشمول قانون رسمی در خصوص پرداخت حقوق ایام استعالجی کارکنان  دانشگاه

  .جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد تامین اجتماعی

  
  

  حمید حسنی
 معاون توسعه مدیریت و منابع 

  :رونوشت
   ها مرخصی واحد-مدیریت منابع انسانی  -



 

 
 

.)این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است(  

31/02/1392  
1477/19 

 ندارد

  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معاون محترم

  
   سالم علیــکم 

هیئت رئیسه دانشگاه جهت استحضار  23/2/92مصوبه مورخه  10بند احتراماً، بدینوسیله       
  :و دستور اقدام مقتضی بحضور ایفاد می گردد

ن اعتبـار و  با پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشـگاه در خصـوص تـأمی    : 10بند 
پرداخت حقوق و مزایاي مرخصی استعالجی پرسنل رسمی مشمول صـندوق تـأمین اجتمـاعی    

با توجه به عدم پرداخت از طریق سازمان تأمین اجتماعی و هماهنگی صورت گرفته با مراجع (
وجـوه در  از محـل   آئین نامـه مـالی و معـامالتی    4ماده  3به استناد تبصره  91از سال ) نظارتی

  .اختیار ریاست محترم دانشگاه موافقت گردید
 

 :رونوشت
  مدیر محترم حراست دانشگاه 
 محمدي شاه دفتر ریاست جناب آقاي 



 

 
 

.)ر استاین نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبا(  

31/02/1392  
1476/19 

 ندارد

  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معاون محترم

  
   سالم علیــکم 

هیئت رئیسه دانشگاه جهت استحضار  23/2/92مصوبه مورخه  11بند احتراماً، بدینوسیله       
  :و دستور اقدام مقتضی بحضور ایفاد می گردد

حقـوق و  پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص پرداخـت   : 11بند 
آئـین نامـه اداري و    85مـاده   1مـاه موضـوع تبصـره     6مزایاي مرخصی استعالجی مـازاد بـر   

ماه بـوده و   8مرخصی زایمان کارکنانی که داراي فرزند دوقلو می باشند به مدت (استخدامی 
نسـبت بـه    91از سـال   ، مطـرح و مقـرر گردیـد   )ماه بیمه تأمین اجتماعی می گردند 6مشمول 

  .ماه آخر از محل وجوه در اختیار ریاست محترم دانشگاه اقدام گردد 2پرداخت 
 

 :رونوشت
  مدیر محترم حراست دانشگاه 
 محمدي شاه دفتر ریاست جناب آقاي 


