
 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 

 مدیریت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی

 سازمان و تحول اداریتوسعه مدیریت 

 

 

 

 کشوری 6قطب  کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل صورتجلسه  

  09:00 ساعت : 1 ويرايش: 1از  1 صفحة 1:نسختعداد           20/07/99 :تاريخ

 14/07/99مورخ  12373/5/19طی دعوتنامه شماره  :کنندهافتیهاي درواحد 1  صورتجلسه شماره :

 موضوعات مورد بحث:
 

 رئیس  گیروه مهندسیی مشیاغل و ارب م  یو کشور با حضور  6جلسه کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل کالن منطقه آمایش 

کشوري و به مسزبانی دانشگاه علوم پزشییی  6قطب   سان خ ره مهندسی مشاغلمدیران توسعه سا مان و تحول اداري و کارشنا،

 برگزار گردید. بصورب وبسنار 20/07/1399شن ه ییدر رو   نجان 

و تشیر ا   حماب ضمن خوش آمد گویی آقاي محمدرضا حسدري مدیر توسعه سا مان و تحول اداري  نجان در آغا  جلسه جناب 

ل اداري و همراهی و هماهنگی جناب آقاي عابدي و سرکار خانم سراج رئس  گروه مح رم مهندسیی مدیران توسعه سا مان وتحو

ایشیان در  ،کشوري ارائه دادند 6عملیرد سال گذش ه کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل قطب ا  مشاغل و ارب م  و ، گزارشی

جدیت در انجام امور مربوط به مهندسی مشیاغل و کارگروه برگزار شده و  جلسه 8ادامه اقداماب انجام گرف ه در راس اي برگزاري 

 رئس  گروه مهندسی مشاغل و ارب م  و  سرکار خانم سراجاشاره نمودند و درادامه جلسه  لزوم رعایت قوانسن و مقرراب مربوطه

 نمودند.  مطال ی ارائه  درخصوص اهمست مهندسی مشاغل

اح سیاب سینواب  مشیالب نسروهاي قیراردادي و نحیوه درخصوص  نظر اعضاي حاضر در جلسه، ت ادلپ  ا  بحث و  و در پایان

 : موارد ذیل مصوب گردیدکارکنان قراردادي 

 

در خصیوص نحیوه  ،افرادییه شرایط احرا  شغل را نداش ه و در حال حاضر در آن شغل ان صاب شده اندمقرر گردید   -1

 به اس ان ها ابالغمهندسی مشاغل  کشوري تخصصی در کمس ه و تصمسم گسري پ  ا  بررسیاین افراد  اح ساب سنواب 

 گردد.

جلساب هر دو ماه یی ار به صورب وبسنیار برگیزار  موجود به لحاظ شسو  بسماري کرونا مقرر گردید با توجه به شرایط -2

 گردد.

 بعمل آید.  مشاغل با برنامه پرسنلی سامانه مهندسی مقرر گردید  تمهیدات الزم توسط وزارت متبوع ارتباط کامل  – 3

سیامانه مهندسیی مشیاغل  ا  طریی  ، تا امیان برقراريها ارتقاء رت ه و ط قه شغلی نسروهاي قراردادي مقرر گردید -4

 بصورب دس ی انجام پذیرد.
  

 

 

 کشوری 6قطب  دبيرخانه



 


