
 
  امور رفاهی دانشگاه تهران منابع انسانی و اداره کل

 
 بسمه تعالی

 
 سالم علیکم

 در خصوص صـدور کـارت پرسـنلی، بـه استحـضار             21/4/90 مورخ   85940/155 با احترام، پیرو بخشنامه شماره          
نی، قـرارداد انجـام   رسمی، پیما(رساند کلیه همکاران دانشگاه اعم از اعضاي محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی   می

 :بایست جهت دریافت کارت پرسنلی براي اولین بار و یا المثنی، می) کار معین و شرکتی
تغییر فـرم   از قسمت پیش نویس سامانه مذکور، تایپ نامه و( درخواست خود را از طریق سامانه اتوماسیون اداري    -1
A4  بـراي معـاون محتـرم امـور اداري ایـن اداره کـل       تکمیل و )به فرم تقاضاي صدور کارت پرسنلی     دانشگاه تهران 

 .ارسال نمایند
در  براي درخواست کارت پرسنلی اعضاي هیأت علمی و کارکنـان رسـمی، پیمـانی و قـرارداد انجـام کـار معـین                 -2

 .  متقاضی کافیستقسمت مشخصات فردي، درج نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی
 فقـط جهـت   ،)تـصویر پیوسـت  (طابق شرایط اعـالم شـده در فـرم مـذکور        م وارد نمودن ریز مشخصات فردي       -1-2

 .باشد  می8کارکنان مشمول بند درخواست صدور کارت براي 
 مناسـب پرسـنلی در   3*4بایست یک قطعه عکس        است می  درخواست صدور کارت براي اولین بار      در صورتی که     -3

 .پیوست نامه اتوماسیونی ارسال گردد JPGقالب 
باشد اما متقاضی مایل به تعویض عکس کارت قبلی اسـت نیـز بایـد          ی که درخواست کارت المثنی می      درصورت -1-3

 .مطابق شرایط مذکور عکس جدید خود را پیوست نماید
 ریـال بـه   000/50بایست فیش بانکی به مبلـغ     باشد می  المثنی به دلیل مفقودي    در صورتی که درخواست کارت       -4

 .و تصویر آن اسکن و در پیوست نامه ارسال گرددشماره حساب اعالم شده واریز 
بایـست فـیش بـانکی بـه مبلـغ        باشد مـی المثنی به دلیل شکسته شدن یا خرابی در صورتی که درخواست کارت       -5

 . ریال به شماره حساب اعالم شده واریز و تصویر آن اسکن و در پیوست نامه ارسال گردد000/30
 بـه دلیـل تغییـر مرتبـه علمـی، تغییـر واحـد        با توجه بـه حکـم پرسـنلی   ت کارت المثنی  در صورتی که درخواس  -6

 سازمانی، تغییر پست سازمانی و یا محو اطالعات و مشخصات روي کارت به دلیل فرسـودگی و قـدیمی بـودن باشـد             
 .باشد  نمینیازي به واریز وجه بانکی

کارشناس محتـرم  بایست از طریق  ، درخواست ایشان می  باشد  کاربر اتوماسیون نمی   چنانچه متقاضی صدور کارت،      -7
 .  فوق تکمیل و ارسال شودامور اداري واحد مطابق شرایط اعالم شده

 درخواست صدور کارت ساعت زنی براي همکاران شرکتی براي اولین بار و یا بـراي نیروهـاي امریـه سـربازي یـا                    -8
 . ارسال گرددبایست با امضاء مدیر محترم واحد یالزاماً مقرارداد ساعتی بنا به تشخیص و نیاز واحد، 

هاي صدور کارت خارج از سامانه اتوماسیون و به صورت دستی ترتیب اثـر داده نخواهـد    بدیهی است به درخواست      
ها صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداري مطابق شرایط و ضوابط اعالم شده به شرح فوق پذیرفته                   درخواست لذا. شد



شود تا جهت تحویل کارت خود مراجعـه   از صدور کارت، مجدداً از طریق اتوماسیون به متقاضی اطالع داده می    و پس   
 .نمایند

امور مربوط به صدور کارت پرسـنلی، تعریـف    الزم به ذکر است با توجه به تحوالت صورت گرفته در این اداره کل،     
ارشناس صدور کـارت پرسـنلی واگـذار گردیـده اسـت و       کمک ک و انتقال اثر انگشت به جناب آقاي حسین مسجدي        

بنـابراین  . گـردد  هر هفته تحویـل مـی  هاي صادر شده فقط در روزهاي یکشنبه و دوشنبه   کلیه کارتطبق روال قبلی  
 قبل از مراجعه به واحد صدور کارت، جهت اطالع از روند درخواست خـود از گـردش نامـه    الزم است همکاران گرامی  

 . لع شونداتوماسیونی مط
هاي مکرر پرسنل در خـصوص         خواهشمند است دستور فرمائید به منظور جلوگیري از مراجعات حضوري و تماس               

 .اطالع از مفاد این بخشنامه، مراتب به نحو احسن به اطالع کلیه همکاران محترم آن واحد رسانده شود
 


