
  

پرسنل پژوهشکده فناوریها و تجهیزات پیشرفته پزشکیشیفتی حضور و  يدورکارکاري برنامه   

                                      

  27/1/1399تا  23/1/1399پژوهشی از تاریخ اداري و امور پرسنل واحد شیفت کاري 

 

  نام و نام خانوادگی
  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه

            خانم الهام اسدي

            خانم سوده سماوات

            خانم فرحناز ابوترابی

 

  

  27/1/1399 تا  23/1/1399از تاریخ  ( شبکه و نرم افزار و سخت افزار) ITپرسنل واحد شیفت کاري 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

            خانم فاطمه عبادي

            آقاي سورنا رهنما

  

  27/1/1399 تا  23/1/1399از تاریخ  ، آموزش و روابط عمومیفیزیک بهداشتشیفت کاري پرسنل واحد 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

            نیکو گفتار آزاده خانم 

            زهرا عنایتیخانم 

  .به محیط کار دعا می کنیمازگشت و ب ان شکامل ای براي سالمتی  خانم تقی زاده

  

  27/1/1399تا   23/1/1399پرسنل واحد خدمات از تاریخ شیفت کاري 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

            آقاي جعفري

  آف یک هفته اي   آقاي درستکار

  آف یک هفته اي  محمدي آقاي شاه

            آقاي وفادار

هفته یکی از پرسنل حضور داشته باشند هر در خصوص پرسنل خدمات به دلیل مالحظات بهداشتی تصمیم گرفته شد 

  هفته آف باشند. یکو 

یزیکی فحضور   

 دور کاري



  

  27/1/1399تا   23/1/1399پرسنل واحد ریاست  از تاریخ شیفت کاري 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

             مکتوبیخانم 

  

  27/1/1399تا   23/1/1399کاري (حضور در پژوهشکده) پرسنل واحد حسابداري و تدارکات از تاریخ شیفت 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

امور دلیل همکاران عزیز و پرتالش در واحد حسابداري به     آقاي ایرج 

بصورت بستن حسابها و حقوق و دستمزد همچنان مجبورند 

حضور داشته باشند، لطفا در صورت امکان شیفت تمام وقت 

  صورت پذیرد.محترم حسابداري ئیس ر نظر بابندي 

  

      خانم ربانی

      خانم دانایی

      خانم الفت

      آقاي سمسار

  

  27/1/1399تا   23/1/1399پرسنل واحد مرکز رشد از تاریخ شیفت کاري 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

             خانم امیرنژاد

  

  

  27/1/1399تا   23/1/1399شیفت کاري پرسنل واحد پسا دکتري از تاریخ 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

             شرکت خامنهخانم 

  

  

  27/1/1399تا   23/1/1399پرسنل واحد کارگاه از تاریخ شیفت کاري 

  شنبه 4  شنبه3  شنبه2  شنبه1  شنبه  نام و نام خانوادگی

  به محیط کار دعا می کنیم.ازگشت و ب ان شکامل ای براي سالمتی    آقاي عباسی

  

  ریس امور اداري پژوهشکده

  سوده سماوات


