گشارش عملكزد
معاونت توسعه مديزيت و منابع انساني :

 تشسسي ًيشٍّاي اًساًي اداسُ كل ٍ تشٍصسساًي تاًك اعالػات ٍ آهاس پشسٌل اداسُ كل ٍ ٍاحذّاي شْشستاًيعثق جذٍل ريل:
آمار پزسنل اداره كل راه و شهزساسي خزاسان رضوي ( ستاد )
رسمي

پيماني

قزاردادي

تعداد كل پزسنل

 731نفز

 64نفز

 781نفز

 313نفز

آمار پزسنل اداره كل راه و شهزساسي خزاسان رضوي ( شهزستان )
رسمي

پيماني

قزاردادي

تعداد كل پزسنل

 17نفز

 78نفز

 33نفز

 23نفز

 استقاء تْشُ ٍسي  ،كاسآيي  ،سضايت استاب سجَع ٍ كوك تِ كاّش ّضيٌِ ّا ٍ حزف هشاحل صائذ استفادُ تْيٌِ اص هٌاتغ اًساًي  ،هالي  ،اعالػاتي ٍ ... اسائِ خذهات پشتيثاًي اص قثيل  :اًساًي  ،هالي ٍ ... اًجام اهَس دتيشخاًِ اي اداسُ كل ٍ تكشين استاب سجَع ٍ حزف كاغز دس جْت صشفِ جَيي ّضيٌِ ّا ٍ اجشاي آى اصعشيق سيستن اتَهاسيَى اداسي
 پشداخت ّضيٌِ ّاي جاسي ٍ ػوشاًي عثق ضَاتظ هشتَعِ ًگْذاسي حساتْا ٍ تٌظين دفاتش هالي ٍ اهَالي اداسُ كل ٍ ّوكاسي تا ٍاحذّاي ريشتظ استاى تِ هٌظَس سفغ هشكالت ٍاتْاهات
 اجشاي توَقغ آئيي ًاهِ ّا  ،دستَسالؼولْا  ،قَاًيي ٍ هقشسات دس ٍاحذّاي صيشهجوَػِ -سضايت استاب سجَع  ،كاّش ّضيٌِ ّا ٍ جلة سضايت هشدم دس ًظام اداسي كشَس

 هشتة ساصي فشهْاي اداسي  ،هالي  ،پشتيثاًي-

استفادُ تْيٌِ اص هٌاتغ اًساًي ،اعالػاتي ٍ ...

 تشگضاسي ًياصّاي آهَصشي كاسكٌاى جْت تَسؼِ هْاستْاي هشاغل تشاساس استاًذاسدّاي هشتَعِ ٍ اًؼكاس تِهشكض ًَساصي ٍ تحَل اداسي عثق جذٍل ريل:
دوره هاي آموسشي گذرانده شده سال  21پزسنل اداره كل راه و شهزساسي خزاسان رضوي

تعداد كارمندان

تعداد مديزان

جمع كل

 342نفز

 32نفز

 638نفز

تعداد ساعت دوره آموسشي

تعداد ساعت دوره هاي آموسشي

جهت هز نفز

كل پزسنل ( نفزساعت )

 33ساعت

 8873نفز ساعت

 اًجام توَقغ كليِ اهَس كاسگضيٌي اداسُ كل تا سػايت قَاًيي ٍ هقشسات ٍ آئيي ًاهِ ّاي استخذاهي تاهيي ًياصّاي تذاسكات اداسي  ،اهَس اًثاس ٍ ٍاحذّاي هختلف ٍ اقذام توٌظَس تْيِ ٍ تاهيي آًْا اًجام اهَس تلفٌخاًِ اداسُ كل استقشاس ٍسايل ايوٌي توٌظَس جلَگيشي اص ٍقَع حشيق ٍ سايش سَاًح ًگْذاسي ساختواًْا  ،تاسيسات ٍ تجْيضات اداسُ كل اجشاء اهَس ًگْثاًي ٍ ساٌّوايي استاب سجَع كٌتشل توَقغ حضَس ٍ غياب كاسكٌاى دس هجوَػِ تشسسي توَقغ دس ًگْذاسي اسقام هالي دس دفاتش هشتَعِ تشسسي دس خصَص ششكت دس اهَس هشتَط تِ هٌاقصِ  ،هضايذُ تا سػايت هقشسات -صشفِ جَيي دس كاّش ّضيٌِ ّا ٍ سسيذگي تِ اسٌاد هالي

