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جتماعي و فرهن
ين نامه هاي م

عمل مي نمايد 
شتمل بر نظافت
كانسين و تكنسي
ح گرديده است
داد كاركنان مش
ر نظر دارد با اس
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ار مبادرت به تن

ن و آموزش پزش
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اقتصادي، اسعه 
 مصوبات و آيي

مي رسد وزارت
مات عمومي مش
توزيع غذا و مك

ر نيز تصريحذكو
 مي باشند، تعد
ين وزارتخانه در
 به صورت يكس
نظريه ارشادي ا

زارتخانه قرار گر

موجود مي باشد
فني صالحيت د
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برنامه پنجم توس
ي در چارچوب
د مقام محترم و
ي، فعاليت خدم
شپز، متصديان ت
در آيين نامه مذ
مول قانون كار

ر هستند لذا اين
ي فوق الذكر را
واهشمند است ن

رد تائيد آن وز
 ود؟

 آن وزارتخانه م
انتخاب مشاور ف
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 اه اجتماعي

قانون ب 20ماده
هداشتي درماني
 امنا كه به تائيد
ير هيات علمي
مبيل دولتي، آش
ت مي پذيرد و د
ن مربوطه مشم

نفر 50 بيش از
شاغل رشته هاي
رح مي باشد خو
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ون، كار و رفا

م "ب"ستناد بند
ي و خدمات به
ي مصوب هيات
خدامي اعضا غي
ي، رانندگان اتوم
 حقيقي صورت
 شده و كاركنان
ه ها متفاوت و

 طبقه بندي مش
سواالت ذيل مطر
. ان خواهد بود

مشاغل واحد و
سر كشور امكان
ه بندي مشاغل
رتخانه ملزم بر

 . ل نمايد

ماي ايران، بين فالم
                       

نت توسعه مدير
ت بهداشت ، درم

 ظري جاللي
ار  وزارت تعا

 مي رساند با اس
ي علوم پزشكي
مي و تشكيالتي

اداري استخمه
ه رسان، تلفنچي
رداد با اشخاص
 كارگري تلقي
گاهها و دانشكد
 نظام ارزيابي و
رد نحوه اجرا س
يد تشكر و امتنا
 طبقه بندي م
شكده هاي سراس
عدتاً طرح طبقه

نكه اين وزا يا اي
قه بندي مشاغل

  تيباني

ديريت و

خيابان سيما: دس 
8 – 88363560  

لكترونيكي معاون
لكترونيكي وزارت

ي مهندس نظ
حترم روابط كا

  م
ماً به استحضار

 و دانشكده هاي
داري و استخدام

آيين نام 32ه 
، آبدارچي، نامه
قالب انعقاد قرار
 عنوان مشاغل
هريك از دانشگ

ار،قانون ك 49 
ا گذارد و در مو
اسخ موجب مزي
حيا اجراي طر

دانشگاهها و دانش
ظر به اينكه قاع
خواهد داشت و

و تائيد طرح طبق

ل منابع انساني و پشت
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