
 بھ شرح زیر می باشد: جھرم شرح وظایف مسئول اداره رفاھی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

  ) مطالعھ قوانین ومقررات مربوط بھ کارکنان ونظارت بر اجرای دقیق وانطباق آن با مواد قانونی مطروحھ.١

  ) برگزاری جلسات در خصوص امور رفاھی کارکنان و ارائھ پیشنھادات مفید ومنطقی .٢

  ) شرکت در جلسات وکمیتھ ھا بر حسب ضرورت.٣

  ) پیش بینی احتیاجات پرسنلی واقدام در مورد تامین نیازھای مربوط .۴

  ) ھمکاری در انعقاد قراردادھای بیمھ وسایر امور رفاھی.۵

  ھیھ فرم ھای جدید .) بررسی روش ھای مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار بطریق حذف مراحل زاید فرآیند ، کنترل فرم ھا وت۶

  ) ھمکاری در ایجاد ھماھنگی برنامھ ھای رفاھی ، تفریحی و ورزشی کارکنان بمنظور ھر چھ مفید تر کردن آنھا .٧

  ) شرکت در سمینارھا ، کمیتھ ھا وکنفرانسھای مربوط بھ امور رفاھی کارکنان و پیشنھاد نظرات اصالحی در انجام بھینھ امور٨

  ولھ توسط مقام مافوق مطابق مقررات) انجام سایر امور مح٩

  ) فراھم آوردن امکانات رفاھی برای کارکنان دانشگاه در حدودمقررات وبا در نظر گرفتن امکانات فنی ومالی.١٠

  وقرض الحسنھ بھ کارکنان واساتید) اعطای وامھای ضروری ١١

  ارائه امكانات رفاھي به پرسنل  -١٢

  الحسنه به بانك  معرفي افراد جھت دريافت وام قرض -١٣

  معرفي اعضاء ھیئت علمي رسمي جھت اخذ وام مسكن  ١۴

  اي پزشكان و كاركنان ھاي درماني ،مكمل و مسئولیت حرفهانجام امور بیمه -١۵

  معرفي اعضاء ھیئت علمي ، كاركنان رسمي و پیماني و بازنشستگان جھت دريافت كمك ھزينه ازدواج و فوت . ١۶

  ن كاركنان شاغل و بازنشسته و عقد قرارداد با شركتھاي بیمه معتبر تحت پوشش قرار داد ١٧

  وفروشگاھھاصدور گواھي جھت اعضاء ھیئت علمي شاغل و بازنشسته به ادارات و شركتھا  -١٨

  معرفي كاركنان جھت استفاده از تخفیفھاي درماني . ١٩

  آنھاعقد قرارداد با مھدكودكھا و انجام كارھاي مربوط به حسابداري . ٢٠

  واساتیداھداء جوايز به فرزندان ممتاز كاركنان  -٢١

  صدور گواھي جھت تخفیف بلیط ھواپیما  -٢٢

  .اردوھای سیاحتی .زیارتی انجام امور امكانات رفاھي دانشگاه اعم از مھمانسرا ، زائرسرا و باشگاه ورزشي. ٢٣

  

 


