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  معاون محترم امور بهداشتي

  معاون محترم امور غذا و دارو

  :ريئس محترم دانشكده

  :مدير محترم مركز آموزشي درماني

  :سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان

      سرپرست محترم مركز بهداشت شهرستان كرمانشاه 

  سهميه اعزام به چابكسر :موضوع

                                                                                                                                                ؛باسالم و احترام    

مراكز تابعه دانشگاه در سـالجاري ارسـال مـي گـردد خواهشـمند اسـت       ) هتل آهوان(به پيوست تصوير جدول سهميه چابكسر     

فرماييد با رعايت موارد ذيل نسبت به ارسال اطالعات افراد واجد الشرايط به ترتيب شامل نام و نام خانوادگي شماره تلفـن  دستور 

 8/6/95از طريـق اتوماسـيون اداري حـداكثر تـا تـاريخ       EXeel 2003همراه و تعداد نفرات برابر سهميه ابال غي و در قالب فرمـت  

  .  اقدام نمايند

ني است كه در سنوات گذشته و سال جاري توسط دانشگاه به مشهد مقدس اعزام نگرديده اند مسـئوليت رعايـت   اولويت با كسا-1

  اين بند مستقيما بعهده مسئولين آن مركز مي باشد

افراد معرفي شده بايستي از طريق قرعه كشي با حضور نمايندگان حراست ،امـور مـالي ،رئـيس مركـز و رئـيس امـور اداري و       -2

  نمايندگان پرسنل آن مركز انتخاب گردندنفر از 2

  جابجايي تاريخهاي اعزام به هيچ وجه امكانپذير نمي باشد -3

تخفيف براي پرسنل هزينه اسكان و پذيرائي براي يك دوره سـه  60/0با توجه به تصميمات اتخاذ شده توسط دانشگاه وبا لحاظ -4

تختـه   5خوابـه   2ريـال و يـك اتـاق    2585920تختـه  2ق يـك خوابـه   ريال و در يـك اتـا  1675550تخته مبلغ 2روزه در يك سوئيت 

هزينـه يـك نفـر    .بانك صادرات بنام ساير منابع واريـز شـود  104171534003ريال مي باشد كه بايستي به حساب شماره 402210

  .ريال مي باشد431640اضافه در سه شب با سرويس خواب زميني مبلغ 
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روز قبل از تاريخ اعزام بادر دست داشتن تصوير صـفحه اول و دوم شناسـنامه   10بايستي افرادمنتخب جهت اعزام به چابكسر -5

خود و اصل فيش واريزي جهت صدور معرفي نامه به اداره رفاه مراجـه نماينـد در غيـر اينصـورت بـدون اطـالع قبلـي نسـبت بـه          

  .جايگزيني آنان اقدام مي گردد و عودت وجه واريزي امكانپذير نخواهد بود

روز قبل از اعزام انصراف خود را كتبا به اداره رفـاه اعـالم نماينـد در غيـر     10راد منتخب در صورت انصراف حداكثر بايستي اف-6

  .اينصورت برابر مقررات نسبت به كسر خسارت وارده به صورت يكجا از حقوق و مزاياي آنان اقدام مي گردد

هاب و نهار و شام بعهده خود افراد ميباشد ضـمنامدت اعـزام بـراي هـر     اقامت بهمراه صبحانه در هر روز مي باشد و اياب و ذ-7

  روز مي باشد3دوره 

  سهميه ابالغ شده براي كليه پرسنل رسمي ، پيماني و قرار دادي شاغل در آن مركز مي باشد-8

    .مسئوليت اطالع رساني مناسب و بهنگام بعهده مسئولين آن مركز مي باشد-9

  

                                                                                            
  

 
 
  

  :رونوشت به

به انضمام تصوير سابقه جهت استحضار واقدام مشابه ضمناًسهميه اختصاص داده شده جهت پرسنل شاغل  2رئيس اداري مالي ساختمان شماره   

وواحدهاي تابعه به استثناي مراكز حوادث )شامل اموردرمان،آموزش،دانشجويي فرهنگي وتحقيقات وفناوري(در معاونتهاي مستقر در آن ساختمان

  . پزشكي وآزمايشگاه مركزي مي باشدوفوريتهاي 

   2معاونت محترم امور درمان دانشگاه كرمانشاه جهت استحضار وهماهنگي باسرپرست محترم اداري ومالي ساختمان شماره*  

   2معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه كرمانشاه جهت استحضار وهماهنگي باسرپرست محترم اداري ومالي ساختمان شماره*  

   2معاونت محترم آموزشي دانشگاه كرمانشاه جهت استحضار وهماهنگي باسرپرست محترم اداري ومالي ساختمان شماره*  

   2معاونت محترم تحقيقات و فن آوري دانشگاه كرمانشاه جهت استحضار وهماهنگي باسرپرست محترم اداري ومالي ساختمان شماره*  

  بانضمام تصوير سابقه جهت استحضار واقدام مشابه ) مركزي(سرپرست محترم آزمايشگاه رفرانس  

    سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه كرمانشاه بانضمام تصوير سابقه جهت استحضار واقدام مشابه   

  

  دكتر قباد محمدي 

 معاون توسعه مديريت و منابع  


