بسمه تعالی
بیمارستان سیدالشهداء (ع)
واحد بهبود کیفیت
دسـتورالعـمل

کد سند DI/HR/01 :
تاریخ تدوین  :آذر 89
تاریخ ابالغ  :دی 89
تاریخ بازنگری :آذر 88
تعداد صفحات2 :

عنوان دستورالعمل  :دستورالعمل روند ارتقا رتبه شغلی

دامنه کاربرد :کل بیمارستان
تعاریف :

ارتبه شغلی :نشانگر پایین ترین تاباالترین سطوح شغل است که بر اساس عواملی نظیر میزان تجربه ،ارزیابیعملکرد ودوره های
آموزشی واهمیت پیچیدگی وظایف ومسئولیت ها به یکی از سطوح مقدماتی ،پایه،ارشد،خبره وعالی اختصاص می یابد.
سنوات تجربی  :آن بخش از خدمات کارکنان است که سبب افزایش وتثبیت مهارت می گردد و درتعیین طبقه ورتبه شغلی
وی موثر می باشد.
هدف  :ارتقا شغلی کارکنان براساس ضوابط تعیین شده و آیین نامه مهندسی وارزیابی مشاغل دانشگاه
مهارت مسئول :پرسنل اداره منابع انسانی درخصوص اجرای آیین نامه مهندسی وارزیابی مشاغل دانشگاه مهارت دارند.

عامل انجام کار :کارگزین  /مسئول واحد منابع انسانی
شرح اقدامات :

با توجه به ماده  37آیین نامه مهندسی وارزیابی مشاغل دانشگاه موارد زیر از طرف مسئول واحد منابع انسانی مرکز مدنظر می باشد.
 -1تهیه گزارش پرسنل پیمانی ورسمی براساس سنوات تجربی وآخرین رتبه شغلی مندرج درحکم کارگزینی /توسط کارگزین
 -2بررسی مشمولین ارتقاء رتبه شغلی براساس سنوات تجربی وحد نصاب ارزشیابی 6سال گذشته پرسنل توسط کارگزین
 -7اخذ شناسنامه آموزشی مورد نیاز جهت ارتقا رتبه شغلی ازسوپروایزر آموزشی توسط کارگزین
 -4تهیه صورتجلسه وفرم ارتقا رتبه منضم به فرمخالصه سوابق پرسنلی( )202جهت ارسال به کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه
توسط کارگزینی
 -2اخذ صورتجلسه تایید شده ی کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه توسط کارگزین
 -6صدور حکم ارتقا رتبه شغلی وتصحیح آمار فایل مربوطه توسط کارگزین /مسئول واحد منابع انسانی

مستندات و سوابق :پرونده های موجود – قوانین و مقررات ابالغی از سوی دانشگاه
منابع :دستورالعمل انتخاب وانتصاب مدیران (دانشگاه)
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