
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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           30/09/99 :تاريخ

 23/09/99مورخ  17133/5/19طی دعوتنامه شماره  :کنندهافتیهاي درواحد 1  صورتجلسه شماره :

 موضوعات مورد بحث:
 

 مودیران ، مهندسی مشاغل وزارت متبوو  محترم رئیس گروهکشور با حضور  6جلسه کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل کالن منطقه آمایش دومین 

شونبه یکدر روز کشوری و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجوان  6قطب   خبره مهندسی مشاغل سانتوسعه سازمان و تحول اداری و کارشنامحترم 

 برگزار گردید. بصورت وبینار 30/09/1399

و د گوویی ضومن خووآ آموزنجوان دانشگاه علوم پزشکی توسعه سازمان و تحول اداری محترم آقای محمدرضا حیدری مدیر در آغاز جلسه جناب 

 ، ل وزارت متبوول اداری و همراهی و هماهنگی سرکار خانم سراج رئیس گروه محترم مهندسی مشاغتشکر از زحمات مدیران توسعه سازمان وتحو

ادامه جلسه نمودند و در اشاره جدیت در انجام امور مربوط به مهندسی مشاغل و لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطهو سرکار خانم واسعی در مورد 

نه مهندسوی آموزآ نحوه تعریف کاربر و تعریوف امضواد در سوامادرخصوص  وزارت متبو مهندسی مشاغل  محترم رئیس گروه سرکار خانم سراج

 نمودند.  مطالبی ارائهمشاغل 

کنوان قوراردادی احتساب سونوات کار مشکالت نیروهای قراردادی و نحوه درخصوص  نظر اعضای حاضر در جلسه، تبادلپس از بحث و  و در پایان

 : موارد ذیل مصوب گردید

 

گاهها /دانشوکده دانشو کارشناس مهندسی سوازمان هماهنگیبا  ،باشندمی نیروهای قراردادی که فاقد کد انحصاری برای مقرر گردید  -1

 .گردداری دریافت پست قراردادی ایجاد و کد انحص این نیروها،مهندسی سازمان وزارت متبو  برای دستورالعمل گروه  مطابقو  ها

 

عی ه ، برای ارتقاد رتبه و طبقه شغلی کارکنان کمیته فردانشگا تابعهدر واحدهای آیین نامه مهندسی مشاغل  32مطابق ماده مقرر گردید  -2

عریوف در سوامانه ت کمیته ها ، مدیر امور اداری و رئیس واحد) روسای شوبکه  هوای بهداشت/دانشوکده /بیمارسوتان   هومتشکیل و در این 

 د.نشو

 

 
  

 

 

 کشوری 6قطب  دبيرخانه


