بسمه تعالی

اطالعیه ـ برنامه گردهمایی کارکنان دانشگاه
ضمن عرض تبریک میالد با سعادت حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام جعفر صادق (ع)؛ به استحضار میرساند برنامهای جهت گردهمایی خااناادگی کارکناا محتارم
دانشگاه در تاریخ  09/90/51در محل باشگاه دیپلماتیک وزارت امار خارجه در نظر گرفته شده است .لذا بدیناسیله از کلیه کارکنا  5محترم دعات میشاد باه هماراه
خانااده گرامیشا در این برنامه حضار به هم رسانند.
در این خصاص ماارد زیر قابل ذکر است:
 -5در این برنامه اعضاء محترم هیأت رییسه و مدیرا واحدهای دانشگاه نیز حضار خااهند داشت.
 -2ثبتنام تا پایا وقت اداری روز یکشنبه  09/90/55از طریق سامانه اتاماسیا اداری (قسمت ایجاد مدرک ا فرمهای رفاهی ا ثبات ناام گردهماایی کارکناا )
امکا پذیر است .در صارت وجاد اشکال در ثبت نام ماارد از طریق تماس با تلفن  0094قابل پیگیری و حل است.2
 -4گردهمایی از ساعت  59تا  53:49روز پنجشنبه  09/90/51به صرف ناهار و با برنامههای متناع برگزار میشاد.
 -0با تاجه به محل گردهمایی ،جهت رفاه حال همکارا عزیز امکا تأمین وسیله رفت و برگشت از دانشگاه (اتاباس) وجاد دارد؛ لذا الزم است تمایال اساتفاده از
این امکا در هنگام ثبتنام در فرم طراحی شده اعالم گردد تا تمهیدات الزم در این خصاص فراهم شاد .اطالعرسانیهای الزم برای هماهنگی زما حضاار در
دانشگاه جهت عزیمت همکارا به محل گردهمایی متعاقبا صارت خااهد گرفت.
 -1محل گردهمایی بزرگراه ارتش ،پل هاایی نخل ،خیابا نخل ،انتهای خیابا وزارت خارجه ،باشگاه دیپلماتیک ،تاالر آبگینه است (کروکی و ماقعیت محل روی نقشه).
 -3در صارت نیاز به اطالعات بیشتر با سرپرست اداره رفاه و تعاو (تلفن داخلی  0051یا همراه  )90509233422تماس گرفته شاد.

مدیریت امور اداری
 .5همکارا محترم رسمی ،پیمانی ،قراردادی و خرید خدمت (مطابق فهرست اسامی کارکنا خرید خدمت در اداره کارگزینی) به همراه همسر و فرزندا
 .2کنترل ورود به مجماعه دیپلماتیک تاسط انتظامات و بر مبنای لیست ارائه شده (فهرست ثبتنام اتاماسیا ) از طرف دانشگاه انجام خااهد شد ،لذا کسب اطمینا از ثبتنام صحیح ضروریست.

