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معاونت توسعه مديريت و
منابع
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1398/06/24
ندارد
رونق تولید
مقام معظم رهبری

معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
جناب آقای دکتر میرداود عمرانی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انستیتو پاستور ایران
جناب آقای دکتر کاظمی نژاد
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون
سرکار خانم یزدانی سودجانی
سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
جناب آقای مهندس بهروز رحیمی
سرپرست محترم صندوق رفاه دانشجویان
جناب آقای دکتر محمد فتحی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان اورژانس کشور
جناب آقای دکتر علی صادقی
معاون محترم توسعه مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ،درمانی قلب شهید رجایی

با سالم و احترام
در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری  ،برنامه سه ساله اصالح اداری کشورر مبیوی بور
تمرکز زدایی وتفریض اختیارات و امرر تصدی از سطح ملی به استانی و محلوی و بور اسوام مواد  85آئوی ناموه مهیدسوی و
ارزیابی مشاغل که ارتقا به رتبه عالی کارکیان میرط به تایید مرکز ترسوعه مودیریو و تحورد اداری اسوو  ،بوه میظورر ارتقوا
کیفیو خدمات رسانی به همکاران و ضرورت پاسخگرئی سریعتر به درخراسو هوا ،از تواری  1398/7/1بررسوی و تاییود
ارتقا رت به شغلی از خبر به عالی ،به کمیته اجرائی مهیدسی مشاغل دانشگا  /دانشکد های علرم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی و سازمانهای وابسته تفریض میگردد .الزم به ذکر اسو به میظرر کیترد و نظارت عالیه بر فرایید ارتقاء رتبه های شغلی
ترسط مرکز ترسعه مدیریو و تحرد اداری وزارت متبرع  ،کلیه مراحل مربرط به ارتقا رتبه اعم از پایه  ،ارشد  ،خبر  ،عالی
باید در سامانه مهیدسی مشاغل صررت پوییرد  .مسوورلیو اجورای فرآییودهای مویکرر در سوامانه مهیدسوی مشواغل برعهود
معاونی محترم ترسعه مدیریو و میابع دانشگا  /دانشکد  /سازمان می باشد.



شهرك قدس  :خيابان سيماي ايران ،بين فالمك و زرافشان  ،ستاد مركزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

 تلفن 88363560 – 80 :
 صفحه الكترونيكي معاونت توسعه مديريت و منابع :
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

http://behdasht.gov.ir

 نمابر 88363857 :

http://mrd.behdasht.gov.ir
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