راهنمای ثبت نام اخذ رتبه ارشد به خبره
 -1ابتدا در آدرس مرورگر آدرس سایت معاونت توسعه دانشگاه را وارد نموده و وارد آن شوید)logistic.muq.ac.ir(.

سپس بر روی سامانه مهندسی مشاغل کلیک نموده و وارد آن شوید.

در سایت مهندسی مشاغل درخواست ارتقاء رتبه (خبره و عالی ) را تیک زده  ،و دکمه ادامه را بزنید.

در سایت مذکور  ،تمامی موارد را تکمیل فرمائید.در صورت ندانستن هر مورد  ،موضوع را نوشته و بصورت کلی از امور
اداری پیگیری فرمائید.

توضیحات کلی :
-

-

دانشگاه  :علوم پزشکی قم  ،انتخاب شود.
در قسمت زیر مجموعه  :مرکز آموزشی درمانی کامکار -عرب نیا  1انتخاب شود.
این محل خدمت  ،جزو مناطق محروم نمی باشد(.تیک زده شود)
پست فعلی  :طبق حکم زده شود .
آخرین مدرک تحصیلی  :طبق حکم زده شود.
واحد محل خدمت  :واحد خدمتی (مثال دیالیز  ،داخلی مردان و  ...قید شود)
نمره ارزشیابی :متوسط و میانگین نمره ارزشیابی  6سال قبل از زمان استحقاق رتبه می باشد(.بعنوان مثال اگر زمان
استحقاق رتبه شما سال  9316می باشد  ،مثال تاریخ  ، 1316/1/1نمره متوسط  6سال قبل عبارت است از :
 19،19،13،19،19،19و یا اگر زمان استحقاق شما سال  9319می باشد  ،مثال تاریخ  ، 1315/19/91نمره
متوسط  6سال قبل عبارت است از ) 19،13،19،19،19،41 :
نوع ارتقاء انتخاب و تیک شود (.خبره)
آخرین حکم  :اسکن آخرین حکم بارگذاری گردد(.به حجم و نوع اسکن توجه شود)
اسکن شناسنامه آموزشی بارگذاری گردد .توجه شود آموزش مورد نی از از تاریخ استحقاق قبلی تا زمان استحقاق رتبه
فعلی بوده و می بایست ممهور به مهر اداره ارزشیابی ستاد دانشگاه باشد( .به حجم و نوع اسکن توجه شود)
کد امنیتی را درست و صحیح وارد نمایید.
شماره موبایل خود را جهت دریافت کد رهگیری در آخرین باکس وارد فرمائید.
دکمه ثبت درخواست را کلیک نمائید.پس از آن یک کد رهگیری به موبایل شما ارسال می شود که می بایست در حفظ
آن دقت فرمائید.

توجه: 9
پیگیری روند ارزشیابی شما بدین صورت است که می بایست دوباره وارد سایت مهندسی مشاغل شده و پس از انتخاب
قسمت ورود و پیگیری  ،کد ملی و شماره پ یگیری خود را وارد نموده و دکمه ورود را کلیک نمائید .روند پیگیری و ارسال
مدارک شما در صفحه ای نمایش داده میشود  .این روند بصورتی است که ایتدا می بایست کارشناس بیمارستان  ،و سپس
کارشناس ستادی و کارشناسان وزارت متبوعه آن را تایید نموده و پس از تصویب کمیته مربوطه  ،نامه ارتقاء به
بیمارستان ارسال شود  .با دریافت این نامه  ،حکم ارتقاء زده شده و یک نسخه از آن می بایست توسط پرسنل دریافت
گردد.
توجه : 9
حکم ارتقاء از زمان استحقاق زده شده و تمامی مزایای ریالی آن به کارمند استحقاق می یابد  .در صورت استحقاق ارتقاء
در سال جاری  ،تمامی مابه التفاوت ریالی طبق حکم در همان سال به حساب کارمند واریز می شود  .در صورت صدور
حکم ارتقاء در سالهای گذشته  ،تمامی مبالغ ریا لی محاسبه و در حساب دیون دولت به کارمند  ،بایگانی می شود  .در هر
سال یک یا چند بار بودجه هایی با عنوان دیون به بیمارستان تخصیص می یابد که دیون یاد شده با آنها قابل پرداخت می
باشد .بدین ترتیب هیچ حقی از پرسنل تضییع نشده و تمامی افزایش حقوق از زمان ارتقاء به پرسنل پرداخت می شود .
توجه : 3
تنها ضرر کارمند از دیر شدن زمان ارتقاء  ،کم شدن ضریب ریالی محاسبه اضافه کار می باشد .در نظام قاصدک  ،این
ضرر وجود ندارد.
توجه : 9
مسئولیت پیگیری ارتقاء هر کارمند به عهده شخص کارمند بوده و می بایست تمامی موارد توسط خود وی پیگیری و
سئوال شود(.حتی بیمارستان هیچ وظیفه ای مبنب بر اسکن مدارک نیز ندارد و اگر انجام شود از لطف پرسنل می باشد).
ایجاد سایت مهندسی مشاغل نیز به همین منظور بوده و وظیفه کارشناسان امور اداری  ،کاگزینها و سایر پرسنل امور
اداری  ،فقط و فقط  ،تهیه جزوه مناسب آموزشی آشنایی پرسنل با روند ارتقاء می باشد .ضمنا تمامی این ضوابی و
مقررات در  66ساعت آموزش ابتدای خدمت بیان شده و گذراندن آن جهت پرسنل اجباری می باشد .امور اداری.درامامی

