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رؤسا و مديران محترم واحدهاي تابعه دانشگاه

بﺨشنامه

موضوع :برقراري فوق العاده كار با اشعه

سﻼم عليكم

احتراماً ،به استناد نامه شماره  ٩٦/٢٤٧٩٩٢مورخ ١٣٩٦/٠٤/١٤رياست محترم دانشگاه ونامه شماره
 ٩٦/٤٤٢٨٦٩مورخ  ١٣٩٦/٠٧/١٢معاون محترم آموزشي ،به پيوست دستورالعمل برقراري فوق العاده كار با
اشعه موضوع بند  ٩صورتجلسه مورخ  ٩٦/٠٢/١٢هيأت امناء محترم دانشگاه ارسال مي گردد .خواهشمند است
دستور فرماييد موارد ذيل مد نظر قرار گيرد.
 (١اعضاء محترم هيات علمي و غير هيات علمي دانشگاه مشمول دستورالعمل فوق مي باشند.
 (٢مسئولين محترم فيزيك بهداشت واحدهاي تابعه ،از تاريخ  ١٣٩٦/٠٨/١٣تا  ١٣٩٦/٠٨/٢٠به سامانه
مربوط به آدرس  http://hrm.mums.ac.ir/مراجعه نموده و اطﻼعات مربوط به دستگاهها و چشمه هاي
پرتوزا و مستند فيلم بجهاي) (film badgeواحد تحت پوشش و ...را تكميل نمايند .رعايت تمام نكات
دستورالعمل سامانه ،موجود در آدرس فوق الزامي مي باشد.
 (٣احكام موضوع اين بخشنامه در خصوص كاركنان غير هيات علمي پس از تكميل فرم تعيين درصد فوق
العاده كار با اشعه توسط مشمولين در سامانه مربوط و تائيد مراتب در كميسيون و ابﻼغ مجوز با كد
حكم  ٢١٤تحت عنوان برقراري فوق العاده اشعه و كد شرح حكم  ١٦١صادر و جهت تائيد به مديريت
سرمايه انساني) اداره حقوق و دستمزد( ارسال گردد.
 (٤صدور احكام فوق العاده اشعه مشمولين محترم هيأت علمي ،پس از اجراي مراتب ابتدايي بند  ٤توسط
واحد كارگزيني هيأت علمي خواهد بود.
 (٥جهت هماهنگي و پاسخ به سواﻻت احتمالي در خصوص سامانه مذكور با آقاي محمد جعفري قدسي با
شماره تلفن  ٣٨٧٦٠٤٨٤تماس حاصل فرماييد.
ضمناٌ زمان تكميل و دستورالعمل نحوه انجام فرآيند در سامانه مربوط توسط مشمولين متعاقبا اعﻼم خواهد شد.
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دكتر سيدمحمد حسين بحريني طوسي
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

رونوشت :

 مدير محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار

 مدير محترم بازرسي ،ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه جهت استحضار
 مدير محترم حراست دانشگاه جهت استحضار

 مدير محترم مالي دانشگاه جهت اطﻼع و اقدام ﻻزم
 مدير محترم بودجه دانشگاه جهت اطﻼع و اقدام ﻻزم
 مديريت محترم سرمايه انساني )واحد رايانه -اداره حقوق ودستمزد – اداره ارزشيابي عملكرد كاركنان(جهت اطﻼع و اقدام

 آدرس :ﺑﻠﻮار شهيد فكﻮري -ﺑين ميدان شهيد جﻮان و ميدان شهيد سيد عﻠي آل شهيدي -ساختمان مركزي دانشگاه عﻠﻮم پزشكي )شهرك دانش و سﻼمت (
نماﺑر٣٨٧١٣٦٠٩ :
 ﺗﻠﻔن ٣٨٧٩٥٠٣١ -٣٣ :
http://www.mums.ac.ir/poshtibani
صﻔحه الكترونيكي:

