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 ساير-انبار–خدمات-تداركات-كارشناسان- قابل توجه مديران گروهها

و احترام :با سالم
و هماهنگي جلسات برگزارشده در حوزه معاونت و انضباط ، كليه بدين وسيله شايسته است منبعد جهت رعايت نظم

و بعد از خريد كارگاههاي آموزشيوشركت كنندگان برگزاركنندگان و غيرهميوه ،نها(، قبل موارد ذيل)ر،مواد غذايي،فولدر
:را مورد توجه قرار دهند

.رونوشت مكاتبه اداري ارسال شده جهت دعوت شدگان كارگاه به مسئول خريد تداركات ارائه گردد)1

و تهيه كاال درفرم هايي طراحي شود كه در آن موضوع كارگاه، تاريخ برگزاري وعنوان)2 برگ درخواست خريد

به انبار ارائه گردد كه بر اساس همان مسئوليت شركت كنن به تداركات وحسب مورد و دگان در آن لحاظ شده باشد

.تعداد برنامه ريزي نمايند

و امور مالي ضروري مي باشد-تامين اعتبار)3 و امضاء مديريت .موافقت
و جهت استفاده بهينه از ساعات اداري)4 در دعوتنامه شركت، كارگاههاي آموزشي درساعت اوليه اداري شروع شود

و ترتيبي اتخاذ گردد  كنندگان، تأكيد گردد كه درساعت تعيين شده شروع كارگاه، حضور كليه اعضاء الزامي ميباشد
.صرف نظر گردد) نهار(حتي االمكان ازانجام هزينه هاي رفاهي كارگاه) اقتصادمقاومتي(كه درراستاي صرفه جويي

به موقع به خدمات تحويل نمايد....و تداركات موظف است فيش هاي غذا، فولدر)5 .را

و استفاده كنندگان از نهار خواهد بود)6 به ارزيابي تعداد شركت كنندگان حاضر در كارگاه .مسئول خدمات موظف

و درصورتيكه تداركات ملزم است به اندازه شركت كنندگان حاضر)7 ، فيش هاي غذا را تحويل مسئول خدمات نمايد

به عهده5/4ساعت اتمام كارگاه قبل از و مواد غذايي مصرف شده دركارگاه بعدازظهر باشد تمام هزينه هاي نهار

.مسئول برگزار كننده خواهد بود

، اقالم نوشتاري: از جمله(هرگونه سوء استفاده از اموال دولتي)8 و طبق) مواد غذايي در گارگاهها وجاهت قانوني ندارد

.مقررات قابل برخورد خواهد بود

، تحويل كارشناس مسئول فيش)9 به اندازه شركت كنندگان حضوريافته دركارگاه و اقالم نوشتاري را خدمات هاي غذا

.خواهد داد برگزار كننده

به ارائه يك رونوشت از مكاتبه اداري)10 به)دعوت نامه(برگزاركنندگان كارگاه موظف به انضمام درخواست اوليه كاال

م و تداركات ) مستندات هزينه شده(، مدارك ذكر شده وظف است جهت تكميل امضاء مديريتتداركات خواهند بود

.را ضميمه نمايند

به افراد غيرمرتبط با كارگاه)11 خودداري بايستي از ارائه هرگونه اقالم تهيه شده جهت شركت كنندگان دركارگاه،
.گردد 

ا)12 .نبار بازگشت داده شونداقالم تهيه شده مازاد برنياز كارگاه، توسط خدمات به تداركات يا
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شخص)13 به عهده و تعرفه آژانس مي بايست به شرح ذيل باشد در غير اينصورت تقبل هزينه مشخصات بليط اتوبوس
.مربوطه خواهد بود

و نام خانوادگي مسافر* )تعدادونام بايدمشخص باشد(يامسافران نام
و برگشت* و ساعت رفت  تاريخ
 نام راننده آژانس*
و امضاء آژانس*  تعرفه آرم دار آژانسدرمهر
 ذكر قيمت بدون خط خوردگي*
و مقصد*  ذكر مبدأ

و روز تشكيل آن تطابق داشته باشد .ضمنأ موارد عنوان شده در باال با برگزاري جلسات كارگاه
و خروج، موضوع ماموريت، محل)14 مأموريت، تاريخ ماموريت ساعتي كاركنان شاغل در معاونت با ثبت ساعت ورود

و نهايتأ مديريت صورت پذيرد و با هماهنگي مدير گروه مربوطه .ماموريت
، موظف است نامه هاي پرسنلي كه از طريق كارتابل ارجاع داده مي شود از جمله ابالغ) بهاروندامين آقاي(بايگاني)15

به كار، تذكر، و پايانكار، شروع و غيره، تشويقي، تعيين محل خدمتتسويه حساب را پرينت گرفته) وضعيت مرخصي
.ودر اسرع وقت در پرونده هاي پرسنلي بايگاني نمايد

و تهيه فهرست مربوطه برابر روش تعيين)16 ، مدارك ، اوراق به همراه اسناد به تفكيك نامه ها مي شده بايگاني موظف
.و غيره استعالجي ،حكم، فرم هاي ارزشيابي، وضعيت هاي مرخصي باشد از جمله تفكيك احكام

موظف است كليه اسكن هاي تخصصي اداري كاركنان معاونت مصطفي اسماعيليمهندس آقاي معاونتITمتصدي) 17
.را انجام دهند GPGاز جمله 


