
هماهنگي و اقدام براي جذب نيروي انساني موردنياز بيمارستان از طريق تهيه و انتشار آگهي ، مراجعه كنندگان 

 و متقاضيان و يا از طريق مؤسسات كاريابي و يا منابع ديگر .

ونده متقاضيان استخدام و معرفي آنان به قسمت هاي مختلف بيمارستان جهت مصاحبه و نظارت بر تشكيل پر

 آزمون و انتخاب به نحو مقتضي و انجام ساير كارهاي استخدامي آنان .

تعيين حقوق و مزاياي كاركنان جديداالستخدام و نيز كاركنان موجود با توجه به ضوابط و مقررات استخدامي 

 . و اشتغال بيمارستان 

 دادن دستورات الزم و موردي به تحصيلدار از نظر مراجعه به ادارات يا سازمان هاي مربوطه و تحويل نامه ها .

تهيه پيش نويس احكام كارگزيني مربوط به حاالت مختلف استخدامي و اشتغال كاركنان بيمارستان در  

 چهارچوب مقررات مربوطه .

و انتصابات و تغيير مشاغل و تطبيق وضع كاركنان انتقالي و يا بررسي پيشنهادات مربوط به ارتقاء و ترفيع 

 مأمور براساس مقررات استخدامي حاكم و قوانين و ضوابط قانوني . 

هماهنگي و اقدام در مورد بيمه كاركنان و انتقال سوابق بيمه بازنشستگي آنان و تهيه دفترچه خدمات درماني 

 ر امور رفاهي كاركنان بيمارستان با توجه به مقررات مربوطه .و شناسنامه كار براي كاركنان و انجام ساي

تنظيم فرم گزارش حوادث و ارسال آن به بيمه هاي اجتماعي و پيگيري اقدامات انجام شده تا حصول نتيجه 

 نهائي .

الت نظارت بر چگونگي فعاليت هاي نامه رسان هاي داخلي و خارجي از نظر تحويل به موقع نامه ها و ارسال مراس

. 

هماهنگي و نظارت بر تنظيم برنامه ماهيانه كار كاركنان با توجه به مقررات مربوطه و نيز كنترل ليست كاركرد 

 كاركنان با كارت ساعت آنان و انجام كليه امور مربوطه  .

حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي و تنظيم برنامه مرخصي آنان از نظر جلوگيري از هر گونه توقف در كار 

. 

 نظارت بر بايگاني و نگهداري احكام و اوراق و مستندات و مكاتبات واحد متبوع در پرونده هاي مربوطه .

انجام به موقع كليه امور جانبي كارگزيني طبق مقررات مربوطه مانند تهيه بن خواروبار و توزيع آنها و تهيه 

 شناسنامه كار با هماهنگي مؤسسات ذيربط.

عاليت هاي انجام يافته در واحدهاي تحت مسئوليت با درج نظرات و پيشنهادات مؤثر تهيه وتنظيم گزارش از ف

 دير داخلي با ذكر پيشرفت كار و موانع و اشكاالت احتمالي .جهت ارائه به م

توسط پرسنل در واحدهاي تحت  بيمارستانحصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات اداري و انضباطي 

 نظارت . 

 ايفي كه در ارتباط با پست مربوطه از جانب مسئول مافوق محول مي گردد .انجام ساير وظ


