اﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1391
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1391
 رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﮐﺎرﺳﺎزي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ادارات ﮐﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن
 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﻌﺪادي از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮك رازي و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ
 دﯾﺪار ﺑﺎ روﺳﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﺪادي ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮﺗﯽ
 ﺟﻮاب دادن ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮي از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺪ ﺗﻮان
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري
 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﻌﺪادي از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮك رازي در ﯾﮏ روز ﮐﺎري
 ﺑﺎزدﯾﺪ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﻬﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻌﻀـﯽ از
ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي دﻫﺎﻗﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ در ﯾﮏ روز ﮐﺎري در دﻫﺎﻗﺎن
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮﺿﺎ در دو روز ﮐﺎري در ﺷﻬﺮﺿﺎ

١

 دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮔﻠﺸﻦ ،دوﻟﺖ آﺑﺎد و ﺗﻌﺪادي از ﮐﺸﺎورزان ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و
اﺳﺘﺎن و اﻫﺎﻟﯽ اﺳﻔﺮﺟﺎن
 ﺷﺮﮐﺖ در ) ( 4ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ در اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺿـﺎ ،اﺳـﻔﺮﺟﺎن و
ﮔﻠﺸﻦ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع(
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺐ اول ﻣﺎه ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﺧـﻮاﻫﺮان
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪي در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1391
 اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪد
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻣﺠﻠﺲ
 دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻗﻢ در ﯾﮏ روز ﻏﯿﺮ ﮐﺎري
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﯿﭗ  44و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  173ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ 8 :روز
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ  5ﻣﻮرد

٢

 ﮐﺎرﺳﺎزي ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺗﻬﺮان  33ﻣﻮرد
 ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ  2ﺟﻠﺴﻪ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ  811ﻣﻮرد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  1003ﻣﻮرد
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