عبّرُ رضبئی
*هتظذی اهَردفتری ٍ هبشیي ًَیس

داخلی 5995

 )1هسئَل ثبت درخَاستْبی خریذ
 )5هسئَل تربیت بذًی ببًَاى
 )3ثبت ایًَت ّب EVENT
 )4رسیذگی بِ شکبیبت پرسٌل ( خبًن رضبئی – خبًن هسعَد )
 )5تبیپ هکبتببت ریبست ،هذیریت ،حسببذاری ٍ اهَراداری

اکرم خبدم
*هسئَل اهَردفتری

داخلی 5774

 )1ثبت ًبهِّبی ٍاردُ ٍ طبدرُ
 )5فبکس ًبهِّبی ارسبلی
 )3ثبت ٍ ارسبل هرخظی ّبی استعالجی
 )4رفع اشکبل ٍ تشکیل اتَهبسیَى جذیذ برای پرسٌل( رابظ اتَهبسیَى )
 )5تبیپ هکبتببت

فریبب شیراًٍذ
*هتظذی اهَردفتری

داخلی 5774

 )1پیگیری ٍ اعالع رسبًی هربَط بِ اهَررفبّی بیوبرستبى (تسْیالت اقبهتیٍ ،ام  ،بیوِ تکویلی )
 )5تکویل خالطِ اعالعبت پرسٌلی در خظَص ارتقبء رتبِ ٍ عبقِ
 )3پیگیری ٍ ثبت ًبم اهَر هربَط بِ ٍام پرسٌلی ٍ اعالع رسبًی
 )4اهَر هربَط بِ بیوِ تکویلی
 )5آهَزش در خظَص ارتقبء رتبِ خبرُ ٍ عبلی پرسٌل

هحوذ جبفریبى
داخلی 5996

*کبرگسیي

 )1اًجبم هکبتببت گَاّی اشتغبل بکبر هربَط بِ پرسٌل
 )5اًجبم هکبتببت پبیبى عرح – هکبتببت ًقل ٍ اًتقبالت
 )3اهَر هربَط بِ ببزًشستگی ٍ پیگیری آى
 )4هکبتببت هربَط بِ آزهبیشبت بذٍاستخذام
 )5اًجبم رخیرُ هرخظی ّیأت علوی
 )6اهَر هربَط بِ خالطِ اعالعبت پرسٌل رسوی در خظَص ارتقبء رتبِ ٍ عبقِ

جَاد طببغ
*کبرشٌبس اهَربیوبرستبًْب

داخلی 5996

 )1طذٍر احکبم پرسٌلی – اطالح اعالعبت هربَط بِ حکن پرسٌلی
 )5دریبفت هذارک شرٍع بِ عرح پرسٌل عرحی ٍ ارسبل اعالم ًیبز
 )3اهَر هربَط بِ آهَزش ضوي خذهت
 )4جوع آٍری اعالعبت آهَزشی پرسٌل ٍ ثبت در سیستن پرسٌلی
 )5تْیِ آهبر ٍ ارائِ گسارشبت

سبرا ثقفی
*ببیگبى

داخلی 5995

 )1ببیگبًی کلیِ هذارک ٍ سَابق پرسٌل
 )5ثبت هرخظی استحقبقی ٍ استعالجی پرسٌل
 )3تحَیل هذارک از پرًٍذُ در طَرت ًیبز پرسٌل
 )4هحبسبِ ٍ پبسخگَیی در خظَص رخیرُ هرخظی پرسٌل
 )5اًجبم اهَر هربَط بِ اعتببر بخشی

ّوکبراى عسیس جْت سَْلت در دریبفت حکن بِ هراحل زیر تَجِ ًوبیٌذ:
هرحلِ اٍل :
سبیت ٍرٍد بِ اتَهبسیَى  http//: eo2.tums.ac.irهیببشذ ( کذکبربر ّرشخض  :کذهلی ٍ رهسٍرٍد 15345 :هیببشذ ) هگر
ایٌکِ خَد فرد کذ کبربر ٍ رهس خَد را عَع کردُ ببشذ .در طَرت برٍز ّرگًَِ هشکل در اتَهبسیَى بِ خبًن خبدم هراجعِ
ًوبئیذ.
هرحلِ دٍم :
برای دریبفت حکن خَد در طَرت ٍارد ًشذى بِ اتَهبسیَى بِ خبًن ثقفی هراجعِ ًوبیٌذ.
هرحلِ سَم :
در طَرتی کِ بِ ّر دلیلی خبًن ثقفی حضَر ًذاشتٌذ بِ آقبی طببغ هراجعِ شَد.

جْت دریبفت هذرک از داخل پرًٍذُ :
پرسٌل جْت دریبفت کپی از داخل پرًٍذُ خَد بب در دست داشتي هذرک هعتبر ( کبرت هلی ٍ  ) ...بِ خبًن ثقفی
(ببیگبى اهَراداری) هراجعِ ٍ بعذ از برگرداًذى اطل برگِ داخل پرًٍذُ  ،هذرک خَد را دریبفت ًوبیٌذ.
*الزم بِ رکر است هذارک هربَط بِ پرسٌل بِ ّیچ عٌَاى بِ غیر از خَد شخض دادُ ًوی شَد هگر در شرایظ خبص بب
ّوبٌّگی هسئَل اهَراداری

