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Prezident administrasiyası,
ƏƏSMN

Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili

PA və ƏƏSMN kvotaları
müəyyən edir və DOST İş
Mərkəzinə göndərir

DOST İş Mərkəzi
ƏMAS-da kvotalara
uyğun vakansiyalar
yaradır.

Şəxsin telefonuna bu barədə sms göndərilir
və elektron kabinetinə bildiriş yerləşdirilir

Şəxsin əmək müqaviləsi
avtomatik formalaşır və
təsdiqlənmək üçün şəxsin
kabinetinə yerləşdirilir.

bəli

DOST İş Mərkəzi

DOST İş Mərkəzi
göndərişə münasibət
bildirir

Direktor əmək
müqaviləsini
imzalayır.

DOST İM
tabellər əsasında
əməkhaqqılarını
hesablayır

Şəxsin göndərişi
təsdiqləndi?

xeyr

Şəxsin adı avtomatik olaraq
"Monitorinq reyestri"nə düşür
və DOST İş Mərkəzinin
ştatına salınır.

DOST İM ödəniş
tapşırığını hazırlayır
və banka göndərir.

İşçilərin maaşları
kartlarına köçürülür.

Şəxsin əmək
müqaviləsinə xitam
verilib?

xeyr

bəli

Şəxs karyera məsləhətçisinin köməyi ilə işləmək
istədiyi iş yerini seçir və
təsdiqləyir

Şəxs RMF və ya DOST
Mərkəzinə qeydiyyat
üçün yaxınlaşır

xeyr

xeyr

Şəxs

Şəxs göndərişi
təsdiqlədi?

Şəxsə yenidən iş yeri seçimi
etməsi haqqında sms bildiriş
göndərilir və kabinetinə bu
barədə məlumat yerləşdirilir

Şəxs 5 iş günü
ərzində yenidən
müəssisə
seçimi etdi?

bəli

bəli

Şəxs əmək
müqaviləsinə
münasibət bildirir

Şəxs əmək
müqaviləsini
imzaladı?

Şəxsə növbəti məşğulluq tədbirinin
icrasına dəvət olunduğu haqqında
sms bildiriş göndərilir, şəxsi
kabinetində məlumat yerləşdirilir

xeyr

bəli

RMF/DOST mərkəzi
şəxsi ƏMAS-da
qeydiyyatdan keçirdir

Karyera məsləhətçisi
şəxsin məşğulluq
imkanlarını
qiymətləndirir.

Şəxsə FMP
tərtib edir.

Şəxs HÖİİ
tədbirinə
uyğundur?

Şəxsin telefonuna bu barədə sms göndərilir
və elektron kabinetinə bildiriş yerləşdirilir

RMF və ya DOST mərkəzi

bəli

Şəxsə seçdiyi iş yeri üzrə
avtomatik olaraq göndəriş
verilir və şəxs "Növbəlilik
reyestri"ndən çıxarılır

RMF müdiri şəxsin
iş yeri seçiminə
münasibət bildirir
Şəxsin göndərişi
təsdiqləməsi ilə

şəxsin növbəsi
çatdı

RMF müdiri
şəxsin göndərişini
təsdiqlədi?

Şəxs avtomatik olaraq
seçdiyi iş yeri üzrə
"Növbəlilik reyestri"nə və
"HÖİİ reyestri"nə əlavə
olunur.

bəli

Şəxsin "scoring"
balını hesablayır

Şəxsə müvafiq iş yerinə göndərişin
təsdiqlənməsi haqqında sms bildiriş
göndərilir və şəxsi kabinetdə bu
barədə məlumat yerləşdirilir

xeyr

Şəxsi digər məşğulluq
tədbirlərinə
yönləndirir.

bağlı bildiriş

xeyr
xeyr
Münasibət bildirməsi üçün göndəriş TOQ-un kabinetinə göndərilir

xeyr

Təhkim olunmuş qurum(TOQ)

TOQ şəxsin
iş yeri seçiminə
münasibət bildirir

TOQ şəxsin
göndərişini
təsdiqlədi?

bəli

RMF müdirinin
göndərişi təsdiqləməsi
ilə bağlı bildiriş

Şəxsə müvafiq iş yerinə göndərişin
təsdiqlənməsi haqqında sms bildiriş
göndərilir və şəxsi kabinetdə bu
barədə məlumat yerləşdirilir

TOQ təhkim bildirişini
tərtib edir və imzalayır.

Göndəriş DOST İş Mərkəzinin
kabinetinə göndərilir

Şəxs dislokasiya
yerində işə cəlb
olunur.

Dislokasiya yerini
və iş rejimini seçir

İş vaxtının uçotu tabelini
gündəlik təsdiq edir və ay
sonunda imzalayaraq DOST
İş Mərkəzinə göndərir

Şəxs işi icra edir
ay sonu

İlkin monitorinq
keçirt

İşçi iş yerində
aşkarlandı?

DOST İş Mərkəzi / MMQF

Şəxsin telefonuna bu barədə sms göndərilir
və elektron kabinetinə bildiriş yerləşdirilir

xeyr

Aşkarlanmama
səbəbi
üzrlüdür?

xeyr

Təkrar
monitorinq
keçirt

1 ay ərzində
bəli

bəli

DOST İM işçinin əmək
müqaviləsinə xitam verir
əmək müqaviləsinin
bağlanmasından

İşçinin əmək müqaviləsinin
müddəti bitibsə, DOST İM onu
uzadır, bitməyibsə qüvvədə
saxlayır.

bəli

Aşkarlanmama
səbəbi
üzrlüdür?

6 ay sonra

xeyr

Aşağıdakı əməliyyatlar icra edildiyi zaman sistem şəxsin məşğulluq statusunu yoxlayacaq. Əgər şəxsin məşğul şəxs olduğu aşkarlanarsa, sistem əməliyyatın icrasına icazə
verməyəcək, şəxsin məşğul şəxs olması və onun MİQ mərhələsinə qaytarılması barədə əməliyyatı icra edən istifadəçiyə məlumat verəcək, şəxsə bu barədə sms bildirişi göndərəcək
və şəxsi kabinetinə bu barədə məlumat yerləşdirəcək və şəxs HÖİİ-nin növbəlilik reyestrindən çıxarılacaq:
1. Şəxsə seçdiyi iş yeri üzrə göndəriş verildikdə;
2. Şəxs RMF-in göndərişini təsdiqlədikdə;
3. RMF müdiri şəxsin göndərişini təsdiqlədikdə;
4. TOQ şəxsin göndərişini təsdiqlədikdə;
5. DOST İş Mərkəzi şəxsin göndərişini təsdiqlədikdə;
6. Şəxs və DOST İş Mərkəzi əmək müqaviləsini imzaladıqda.

