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  عليكم سالم

و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات همكاران  به مناسبت فرارسيدن ماه مهماني خدا با احترام ، ضمن عرض تبريك      

گرديد كارت هديه به  با تصويب هيات رئيسه محترم دانشگاه مقرر در اين ماه مبارك ، به استحضار مي رساند گرامي

 . گردد كاركنان رسمي ، پيماني و قراردادي دانشگاه تقديم

 مسئول محترم حسابداري ليست اسامي واحد مربوطه را كه به پيوست فرمائيد خواهشمند است دستور      

مسئول محترم رفاهي يا  سپس .نداعالم فرماي د بررسي و موارد مغاير را با توجه به نكات ذيلتقديم مي گرد

نفر از  هر ريالي براي 0111111 از تاريخ اين نامه به منظور تحويل يك قطعه كارت هديه واحد حسابدار محترم آن

 .ندنماي دانشگاه مراجعه اداره كل امور مالي  كاركنان به

 مراجعه به امور مالي دانشگاه بايد ليست مربوطه را كه به تائيد حسابداري واحد محل ده واحد هنگامنماين -0

 . خدمت رسيده همراه داشته باشد

و از دانشگاه حقوق دريافت مي نمايند مشمول  سازمانها مامور شده ساير كاركناني كه از دانشگاه تهران به -2

 . نمي باشندهديه ماه مبارك رمضان  دريافت

واحد مربوطه نسبت به تهيه  بايد از محل بودجه مستقل مي باشند واحدهاي دانشگاه كه داراي رديف بودجه -9

كشاورزي و منابع طبيعي ، پرديس فارابي ، پرديس ابوريحان ، دانشكده  پرديس.) كارت هديه اقدام نمايند 

 (و كاسپين ، پرديس فني فومن ريني ، موسسه ژئوفيزيكپارك علم و فناوري و مركز كارآف علوم و فنون ،

 به ساير واحدهاي دانشگاه تهران مامور شده اند، بايد هداياي خود را 9مندرج در بند  واحدهاي كناني كه ازكار -4

 .د، تحويل گيرنق دريافت مي نمايند از واحد مبدا كه حقو

 عالجي يا زايمان مي باشند و در مدت مرخصي از سازمان تامينقراردادي كه در مرخصي است ركنانكا -5

 .داجتماعي حقوق دريافت مي نمايند شامل دريافت كارت هديه مي باشن

 


