بسمه تعالی

« صـورتجلسـه »
زض تبضید  91/12/9وویتِ اخطایی عطح عجمِ ثٌسی هطبغل زاًطگبُ زض اخطای هبزُ

 50اظ ثرص زٍم (فطایٌسّب) اظ فػل زٍم (هٌْسسی

هطبغل) آییي ًبهِ تطىیالتی  ،عجمِ ثٌسی هطبغل ٍآهَظش هػَة ّیأت اهٌبی هطتطن زاًطگبُ ّبی ػلَم پعضىی وطَض ثب حضَض هؼبًٍت
تَسؼِ هسیطیت ٍهٌبثغ ٍسبیط اػضبء تطىیل ٍ پس اظ ثحج ٍ ثطضسی ٍ تجبزل ًظط ٍ اػوبل ضَاثظ ٍ همطضات عطح عجمِ ثٌسی هطبغل زض
ضاثغِ ثب هَاضز اضسبلی اظ ٍاحسّبی تبثؼِ ثِ ضطح ظیط اتربش تػوین گطزیس ٍٍاحسّبی هطتجظ حست هَضز یب هَاضز اضسبلی هَظف ثِ اخطای
هػَثبت وویتِ اخطایی هی ثبضٌس.

.1ثٌس  7غَضتدلسِ وویتِ فطػی ًمل ٍاًتمبالت هَضخ  91/10/30هؼبًٍت زضهبى ٍ وویتِ فطػی ثیوبضستبى اهبم ذویٌی (ضُ) هَضخ
 91/9/9زض ذػَظ آلبی هحوس زاٍضاى هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست حسبثساض ثِ پست ضوبضُ  305اظ غفحِ  48تحت
ػٌَاى حسبثساض هسئَل اظ هدوَػِ تطىیالت ثیوبضستبى اهبم ذویٌی (ضُ) ثب تَخِ ثِ تدطثِ ٍ خبًجبظ ثَزى ایطبى ٍپس اظ وست
ًظط هَافك هسیط اهَض هبلی زاًطگبُ هَافمت هیگطزز .
 .2ثٌس  8غَضتدلسِ وویتِ فطػی ًمل ٍاًتمبالت هَضخ

 91/10/30هؼبًٍت زضهبى ٍ وویتِ فطػی ثیوبضستبى اهبم ذویٌی (ضُ)

هَضخ  91/9/9زض ذػَظ ذبًن ظیٌت زاٍزی هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست ثبیگبى ثِ پست ضوبضُ

 306اظ غفحِ 48

تحت ػٌَاى حسبثساض هسئَل اظ هدوَػِ تطىیالت ثیوبضستبى اهبم ذویٌی (ضُ) ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ًبهجطزُ ثبیستی اثتسا ثِ حسبثساض
تغییط ػٌَاى ًوبیس ٍپس اظ وست تدطثِ الظم ثِ حسبثساض هسئَل تغییط ػٌَاى زّس لصا ثب تغییط ػٌَاى ایطبى ثِ پست ضوبضُ  308اظ
غفحِ  48تحت ػٌَاى حسبثساض اظ هدوَػِ تطىیالت ثیوبضستبى اهبم ذویٌی (ضُ) پس اظ وست ًظط هَافك هسیط اهَض هبلی
زاًطگبُ هَافمت هیگطزز .

ضمنا پس اس تغییز عنوان و با توجه به عدم ارتباط سوابق تجزبی نامبزده درپست قبلی (بایگان) با تصدی پست درخواستی فعلی
(حسابدار)  ،بزابز مقزرات ؛ سوابق تجزبی نامبزده غیز مزتبظ و به عنوان سوابق تجزبی قابل محاسبه نمی باضدوکارگشینی واحد
مزبوعه موظف است بزابز مقزرات وضوابظ نسبت به احتساب امتیاس سوابق تجزبی سنوات پست قبلی اقدام نموده وکاهص عبقه
ضغلی نامبزده بز اساس تجزبه مذکور پس اس اعالع رسانی واخذتعهدکتبی اسایطان اقدام نماید .
 .3ثٌس  9غَضتدلسِ وویتِ فطػی ًمل ٍاًتمبالت هَضخ  91/10/30هؼبًٍت زضهبى ٍ ثٌس  4وویتِ فطػی ثیوبضستبى ضْیس هػغفی
ذویٌی هَضخ  91/9/19زض ذػَظ ذبًن فطًگیس خَّطی هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست وبضگعیي ثِ پست ضوبضُ 257

اظ غفحِ  70تحت ػٌَاى هسئَل وبضگعیٌی اظ هدوَػِ تطىیالت ثیوبضستبى ضْیس هػغفی ذویٌی ثِ ضطط وست ًظط هَافك
هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ٍهٌبثغ اًسبًی زاًطگبُ هَافمت هی گطزز .
 .4ثٌس  13غَضتدلسِ وویتِ فطػی ًمل ٍاًتمبالت هَضخ

 91/10/30هؼبًٍت زضهبى هٌضن ثِ ًبهِ ضوبضُ

 22/4/8401هَضخ

 91/8/24ضجىِ ثْساضت ٍزضهبى زضُ ضْط زض ذػَظ ذبًن فبعوِ وطیوی هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست پطستبض ثِ
پست ضوبضُ  19اظ غفحِ  134تحت ػٌَاى سَپطٍایعض آهَظضی اظ هدوَػِ تطىیالت ثیوبضستبى حضطت ٍلی ػػط(ػح) پس اظ
اذص هَافمت ثیوبضستبى ٍلیؼػط (ػح) هَافمت هی گطزز .
ً.5بهِ ضوبضُ  22/7/49150هَضخ  1391/12/1هؼبًٍت هحتطم ثْساضتی هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ذبًن ًبظًیي ضضبیی اظ پست
وبضضٌبس ثْساضت هبزض ٍوَزن ثِ پست ضوبضُ

 33اظ غفحِ  4تحت ػٌَاى وبضضٌبس هسئَل آهَظش ثْساضت اظ هدوَػِ

تطىیالت هطوع ثْساضت استبى ثِ ضطط ضطٍع ثِ وبضهَافمت گطزیس .ضوٌب ثب تَخِ ثِ ًبهِ فَق الصوط توبهی هىبتجبت هطثَط ثِ
تػسی ایي پست تَسظ آلبی افطیي ػجبسی وبى لن یىي اػالم هی گطزز .
ضوٌب ثب تَخِ ثِ ضطایظ فَق همطض گطزیس وِ آلبی افطیي ػجبسی زض هحل ٍلَع پست سبظهبًی ذَز زض ضْطستبى هْطاى ضطٍع
ثىبض ًوبیس .
.6زضذَاست هَضخ  91/11/24آلبی هحجَة اهیٌی اظ پطسٌل ضجىِ ثْساضت ٍزضهبى ضْطستبى چطزاٍل هغطح ٍ ثب تَخِ ثِ ًجَزى
پست ثالتػسی خْت احطاظ تَسظ ایطبى  ،فؼال الساهی همسٍض ًوی ثبضس .
 .7ثٌس  31وویتِ فطػی هَضخ  91/6/21هؼبًٍت زضهبى هٌضن ثِ ًبهِ ضوبضُ  22/1/15319هَضخ  91/11/11ثیوبضستبى اهبم ذویٌی
(ضُ) زض ذػَظ آلبی ػلیطضب ضَوتی هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست ووه ثْیبض ثِ پست ضوبضُ

 319تحت ػٌَاى

آهبضگط ٍاًجبضزاض هَاز غصایی ثب تَخِ ثِ اذص هسضن وبضزاًی زض ضضتِ حسبثساضی ٍخبًجبظی ًبهجطزُ هَافمت هی گطزز .

ضمنا پس اس تغییز عنوان و با توجه به عدم ارتباط سوابق تجزبی نامبزده درپست قبلی (کمک بهیار) با تصدی پست درخواستی
فعلی ( آهبضگط ٍاًجبضزاض هَاز غصایی )  ،بزابز مقزرات ؛ سوابق تجزبی نامبزده غیز مزتبظ و به عنوان سوابق تجزبی قابل محاسبه نمی
باضد وکارگشینی واحد مزبوعه موظف است بزابز مقزرات وضوابظ نسبت به احتساب امتیاس سوابق تجزبی سنوات پست قبلی اقدام
نموده وکاهص عبقه ضغلی نامبزده بز اساس تجزبه مذکور پس اس اعالع رسانی واخذتعهدکتبی اسایطان اقدام نماید .
 . 8زضذَاست آلبی اهیط ًَضی وبضضٌبس اضظضیبثی زاًطگبُ هغطح ٍ ثب تغییط ػٌَاى ٍاًتػبة ایطبى ثِ پست ضئیس ازاضُ
وبضگعیٌی زاًطگبُ هَافمت ًگطزیس .
 .9زضذَاست آلبی فطّبز ضطیفی وبضضٌبس اهَض هبلی هغطح ٍ ثب تغییط ػٌَاى ٍاًتػبة ایطبى ثِ پست ضئیس ازاضُ وبضگعیٌی
زاًطگبُ هَافمت ًگطزیس .

ً .10بهِ ضوبضُ  22/41/5124هَضخ  91/12/7ثیوبضستبى ٍلیؼػط (ػح) ٍ زضذَاست هَضخ  91/12/6آلبی زوتط حویس هیطظایی
هغطح ٍثب تَخِ هَافمت ضیبست هحتطم زاًطگبُ زض ّبهص زضذَاست ایطبى  ،ثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست پعضه ػوَهی آى
ثیوبضستبى ثِ پست ضوبضُ  1/1اظ غفحِ  1تحت ػٌَاى هطبٍض اظ هدوَػِ تطىیالت حَظُ ضیبست زاًطگبُ هَافمت گطزیس .
ً.11بهِ ضوبضُ  22/40/97199هَضخ  91/11/23هؼبًٍت آهَظضی ٍ زضذَاست هَضخ  91/11/14آلبی ایَة هیطحسیٌی هغطح ٍ
ثب تَخِ هَافمت ضیبست هحتطم زاًطگبُ زض ّبهص زضذَاست ایطبى  ،ثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست هطثی آهَظضگبُ اظ هدوَػِ
تطىیالت هؼبًٍت آهَظضی ثِ پست ضوبضُ  4اظ غفحِ  1تحت ػٌَاى ضئیس زفتط ضیبست ٍضٍاثظ ػوَهی اظ هدوَػِ تطىیالت
حَظُ ضیبست زاًطگبُ ثب تَخِ ثِ هبزُ  64اظ ثرص زٍم (فطایٌسّب) اظ فػل زٍم (هٌْسسی هطبغل) آییي ًبهِ تطىیالتی  ،عجمِ ثٌسی
هطبغل ٍآهَظش هػَة ّیأت اهٌبی هطتطن زاًطگبُ ّبی ػلَم پعضىی وطَض هػَة هطزاز هبُ ٍ 90تجػطُ شیل ایي هبزُ پس اظ عطح
زض وویسیَى تحَل ازاضی ٍوست ًظط ّستِ هحتطم گعیٌص ٍازاضُ حطاست ٍ گصضاًسى زٍضُ هسیطیت هَافمت هی گطزز .

 .12زضذَاست آلبی هحوس ضضب ًَضٍظی هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست حسبثساض هسئَل عطحْبی ػوطاًی ثِ پست
ضوبضُ  396اظ غفحِ  23تحت ػٌَاى هؼبٍى ازاضُ اهَال اظ هدوَػِ تطىیالت هسیطیت اهَض هبلی ثب تَخِ ثِ زاضاثَزى هسضن
تحػیلی وبضزاًی حسبثساضی ٍخبًجبظی ًبهجطزُ پس اظ عطح زض وویسیَى تحَل ازاضی ٍوست ًظط ّستِ هحتطم گعیٌص ٍازاضُ حطاست
ٍ گصضاًسى زٍضُ هسیطیت هَافمت هی گطزز .

 .13زضذَاست آلبیبى خوبل ضضب ثیگی ،ػیسی لیػطی  ،حسیي زاضاثی هجٌی ثط تػسی پست هؼبٍى هسیط هبلی هغطح گطزیس ٍثب
تَخِ ثِ اهتیبظ ثٌسی ثط اسبس هستٌسات ٍضبذػْبی تطسیوی ،افطاز ثب اٍلَیت شیل خْت تػوین گیطی ًْبیی ثِ وویسیَى تحَل
ازاضی هؼطفی هی گطزًس  .1 :خوبل ضضب ثیگی  .2ػیسی لیػطی  .3حسیي زاضاثی .
 .14زضذَاست آلبیبى هطاز یَسفی ظازُ ٍ ػلی ًدبت اسسی خْت تػسی پست ضئیس ازاضُ اهَض ػوَهی هطوع ثْساضت استبى
هغطح ٍثب تَخِ ثِ اهتیبظ ثٌسی ثط اسبس هستٌسات ٍضبذػْبی تطسیوی  ،افطاز ثب اٍلَیت شیل خْت تػوین گیطی ًْبیی ثِ
وویسیَى تحَل ازاضی هؼطفی هی گطزًس  .1 :ػلی ًدبت اسسی  .2هطاز یَسفی ظازُ .
 .15زضذَاست آلبیبى ویَهطث هْسیبى ،سؼساهلل زاضاثی  ،ضحین ذسایی هجٌی ثط تػسی پست هسیط اهَض زاًطدَیی ٍفطٌّگی
ٍفؼبلیتْبی فَق ثطًبهِ اظ هدوَػِ تطىیالت هؼبًٍت زاًطدَیی فطٌّگی هغطح گطزیس ٍثب تَخِ ثِ اهتیبظ ثٌسی ثط اسبس
هستٌسات ٍضبذػْبی تطسیوی ،افطاز ثب اٍلَیت شیل خْت تػوین گیطی ًْبیی ثِ وویسیَى تحَل ازاضی هؼطفی هی گطزًس :
 .1سؼساهلل زاضاثی  .2ضحین ذسایی  .3ویَهطث هْسیبى.

 .16زضذَاست آلبی حسیي هحوسی ٍذبًن زٍلت خْبًگطز هجٌی ثط تػسی پست ضئیس ازاضُ اػتجبضات اظ هدوَػِ تطىیالت
هسیطیت اهَض هبلی هغطح ٍثب تَخِ ثِ ایٌىِ پست هَضز زضذَاست فؼال ثالتػسی ًجَزُ ٍ زض غَضتیىِ پست هَضز تمبضب
ثالتػسی گطزیس افطاز ثب اٍلَیت شیل ثِ وویسیَى تحَل هؼطفی هی گطزًس :
.1حسیي هحوسی  .2ذبًن زٍلت خْبًگطز
 .17زضذَاست آلبی ػلی هحوس ثبج هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ایطبى اظ پست هؼبٍى ٍهسئَل تطریع ّعیٌِ ّب ثِ پست ضوبضُ 389
اظ غفحِ  23تحت ػٌَاى ضئیس ازاضُ ضسیسگی ثِ حسبثْب اظ هدوَػِ تطىیالت هسیطیت اهَض هبلی پس اظ عطح زض وویسیَى تحَل
ازاضی ٍوست ًظط ّستِ هحتطم گعیٌص ٍازاضُ حطاست ٍ گصضاًسى زٍضُ هسیطیت هَافمت هی گطزز .

 .18زضذَاست آلبی شثیح اهلل سلیوبى ًژاز هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست هسئَل حسبثساضی اظ هدوَػِ تطىیالت ازاضُ
اػتجبضات ٍتؼْسات ثِ پست ضوبضُ  390اظ غفحِ  23تحت ػٌَاى هؼبٍى ٍهسئَل تطریع ّعیٌِ ّب ثب تَخِ ثِ ایثبضگطی (خبًجبظی
–آظازگی ) ًبهجطزُ  ،زض غَضت ثالتػسی ضسى پست هصوَض ٍپس اظ عطح زض وویسیَى تحَل ازاضی ٍوست ًظط ّستِ هحتطم گعیٌص
ٍازاضُ حطاست ٍ گصضاًسى زٍضُ هسیطیت هَافمت هی گطزز .

 .19زضذَاست آلبیبى احسبى فبضلی  ،سؼیس هٌػَضی ،فطهبى ثیگ هحوسی ،هحوس ػلی ثلَذ پَض  ،حسیي ػجسی  ،سؼیس وبظوی،
سؼیس ضئیسی هغطح ٍثب تَخِ ثِ اخطایی ًطسى چبضت تطىیالتی تیپ  2زاًطگبُ ػلَم پعضىی ایالم زض ذػَظ زضذَاست
ًبهجطزگبى فؼال الساهی همسٍض ًوی ثبضس .
 .20ثٌس  2غَضتدلسِ وویتِ فطػی ًمل ٍاًتمبالت هَضخ

 91/10/30هؼبًٍت زضهبى هٌضن ثِ ًبهِ ضوبضُ

 22/5/7562هَضخ

 91/9/15ضجىِ ثْساضت ٍزضهبى ضیطٍاى چطزاٍل زض ذػَظ آلبی زوتط ػسىط غَفی ًیب هغطح ٍثب تغییط ػٌَاى ًبهجطزُ اظ پست
پعضه ػوَهی ثِ پست ضوبضُ  7اظ غفحِ  70تحت ػٌَاى هترػع للت ٍػطٍق اظ هدوَػِ تطىیالت ثیوبضستبى آیت اهلل
عبلمبًی هَافمت گطزیس .
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