
  گضاسش تاسیخچه و عملکشد کانون باصنشستگی توصیع بشق استان مشکضی

 

ّوبًٌذاستبًْبی دیگز،درغذدتطىیل وبًَى ببسًطستگبى  تَسیغ ًیزٍی بزق استبى هزوشی جْت هتوزوشوزدى وبرّبی هزتبط بب ببسًطستگبى ضزوت

ًفزبِ استبًذاری استبى 3ًفزهَردتبئیذٍالغ گزدیذوِ ایي 3 ًفز هؼزفی و5ِتؼذاد1388لذاببتوبیل تؼذادی اسببسًطستگبى درسبل .گزدیذ درسطح استبى

تَسیغ بٌوبیٌذگی وبًَى غٌؼت آة ٍبزق  درضزوت 1390 بزاثزتالش ٍپی گیزی ایي افزاد، وبًَى دراردیبْطت هبُ سبل هزوشی هؼزفی درًْبیت

ٍدرجْت رفبّیبت افزاد ی  ًفزاػضبی ّیئت هذیزُ اًتخبة5تؼذاد15/02/1390گزدّوبئی ببسًطستگبى درهَرخ  دراٍلیي.یل گزدیذاستبى هزوشی تطه

 .هسئَلیت هی وزدُ اًذ ضزٍع بىبرًوَدًذ وِ سبلْب غبدلبًِ ًسبت بِ هزدم ٍضْزستبى خَد احسبس

 داقل امکانات وسامانذهی اطالعات ومشخصاتکانون ومستقششذن دسمحل وتهیه ح دسششوع کاسپس اصمشخص شذن اطاق

 :باصنشستگان اسجمنذ،اقذامات ریل انجام پزیشفت

ضزٍیبت درهبًی ایي افزاد بَد،وبرش  ٍثبت ًبم،ًسبت بِ بزخَرداری ببسًطستگبى اس بیوِ ّبی تىویلی ٍػوز وِ یىی اس ابتذا بباطالع رسبًی -1

 ًفزراضبهل گزدیذُ است265ُ ببخبًَادُ تحت پَضص حذٍدًفزببسًطستِ ن105حذٍد وِ سبلیبًِ.راضزٍع ًوَدًذ

سبل بِ 3خبًَارطی 450اداهِ وبردادوِ تبوٌَى ببلغ بز( ع)الزضب بب اػشام بِ هطْذ همذس سیبرت ثبهي االئوِ ػلی ابي هَسی1391درسبل  -2

 . ًوَدُ است سفزهؼٌَی اػشام

 .ػالم بِ ضزوت تَسیغ جْت پبداش تحػیلیدرخػَظ اطالع رسبًی ٍجوغ آٍری اطالػبت اسفزسًذاى هوتبسٍا-3

 وبرت ضٌبسبیی بزای ببسًطستگبى375تْیِ حذٍد-4

 .ّوىبری جْت تَسیغ بي غذای ببسًطستگبى-5

 .ضزوت درگزدّوبئیْبی ٍسارت ًیزٍ-6

 .تطىیل دفبتزوبًَى درسبٍُ ٍخویي-7

 هاللبت ببببسًطستگبى سبلخَردُ-8

 . راىتْیِ بي وبرت جْت ببسًطستگبى ٍٍظیفِ بگی-9

 . هؼزفی فزسًذاى ببسًطستِ جْت بزخَرداری اسّشیٌِ ّبی اسدٍاج-10

 سبیزهَارد-12. هؼزفی ببسًطستگبى فَت ضذُ بِ ضزوت تَسیغ-11

 : ششح

حضَر ًوبیٌذگبى دفتزوبًَى سبٍُ ٍهذیز هحتزم ضْزستبى سبٍُ  بب حضَر اػضبی ّیئت هذیزُ وبًَى ًسبت بِ تطىیل جلسِ ای بب 93در سهستبى 

بب ٍاگذاری اهىبًبت السم فؼبلیت خَد را بوٌظَر  ًظز ٍفؼبل ًوَدى ًوبیٌذگی وبًَى در ایي ضْزستبى الذام گزدیذ وِ همزر گزدیذ ّت ایجبد تببدلج

جوؼی اس  بِ دػَت بؼول آهذُ ضزٍع ًوبیٌذ سپس ببتَجِ(راسلبى –هبهًَیِ –غزق آببد  –سبٍُ )ّبی آى هٌطمِ  ایجبد رفبُ حبل ببسًطستِ

ٍطی تَسیغ فزم  بزای حبضزیي هطبلبی را ارائِ(هحوذی  –خَرضیذ –پَیب )رسبًذُ بَدًذ آلبیبى  ًطستگبى وِ در سبلي اجتوبػبت حضَر بِ ّنببس

 .تطَیك ًوَدًذ ّبی در خَاست ّوىبری آًْب را بزای ایجبد فؼبلیت ّبی هزبَطِ

 ٍبزق هٌطمِ ای ببختز، الذام بِ دیذار آًْب ًوَدُ ٍاس رٌّوَدّبی آًْب تَسیغ سپس ببتَجِ بِ سبل ًَ ٍحضَر هذیزاى ػبهل جذیذ در سطح ضزوت

  جْت پیطبزد اّذاف وبًَى استفبدُ ًوَدُ ٍ

وسبًیىِ طی تىویل فزم  ًفز اس15تؼیي ضذُ ًسبت بِ تطىیل وبرگزٍُ سیبرتی ٍگزدضگزی ًوَدُ ٍبب حضَر  در سبل جذیذ بب تَجِ بِ اّذاف

ٍلیي  جلسِ تطىیل ًٍسبت بِ ٍظبیف ٍهطخع ًوَدى سزپزست گزٍُ الذام گزدیذ ٍدر ا اٍلیي هیٌِ ًوَدُ بَدًذهزبَطِ اػالم ّوىبری در ایي س

 .الذام ًسبت بِ ببسدیذ اس هَسُ چْب ر فػل ٍهَسُ هفبخز الذام ًوَدًذ


