
۱۳۹۷/۰۳/۰۲
دارد

۱۱۵/۲۵۰۷/د/۹۷
تاریخ:

پیوست:

شماره:

جناب آقای دکتر کاظمی
سرپرست محترم مدیریت مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول(ص)

سرکار خانم دکتر افتخاری
سرپرست محترم مدیریت مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع)

جناب آقای کوچک زاده
مدیر محترم مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد

جناب آقای دکتر قنبری
مدیر محترم مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر

جناب آقای دکتر گلشنی
رئیس محترم مرکز بهداشت شمالغرب

سرکار خانم دکتر احمد نیا
رئیس محترم مرکز بهداشت غرب

جناب آقای هاشمی گسک
سرپرست محترم بیمارستان فیروزآبادی

جناب آقای مینوئی
مدیر محترم بیمارستان شهدای هفتم تیر

جناب آقای حسن پور
سرپرست محترم مدیریت بیمارستان لوالگر

سرکار خانم زارع زاده
سرپرست محترم مدیریت بیمارستان شهید فهمیده

جناب آقای بالوئی
مدیر محترم بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

جناب آقای دکتر ناصح
مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهریار

جناب آقای دکتر قادی پاشا



۱۳۹۷/۰۳/۰۲
دارد

۱۱۵/۲۵۰۷/د/۹۷
تاریخ:

پیوست:

شماره:

مدیر محترم بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم
جناب آقای دکتر اسکندری

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان رباط کریم
جناب آقای دکتر نشاسته ریز

معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی

با سالم و احترام؛

           با توجه به برنامه ارزیابی عملکرد واحدهای متناظر و لزوم بررسی "شاخص به روز بودن اعمال قوانین 

و مقررات مهندسی مشاغل" به استحضار می رساند، جهت ارزیابی عملکرد آن واحد مرتبط با شاخص فوق 
الذکر، تکمیل فرم پیوست، جهت اعالم آمادگی و برگزاری کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل برای آن واحد 

الزامی می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید درتکمیل فرم مذکور موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.

۱- ستون های ستاره دار (*) توسط نماینده واحد تکمیل و جهت طرح در کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل 

آماده می گردد که در روز کمیته، بایستی به نماینده ستاد (ارزیاب) تحویل گردد.

۲- این گزارش، پیوست صورتجلسه کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل می گرددکه برای ارزیابی عملکرد واحد 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.




