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 تغییر عنوان پستی کارکنان -1

 آیین نامه و و تبصره های ذیل آن  50و  49، 48مقررات مرتبط ـ ماده 

 :استاعمال مدرک تحصيلي جديد به شرح زير  نحوه -84ماده 

 بيني شده باشد، پس از طرحالف( در صورتي که مدرک تحصيلي ارائه شده در شرايط احراز پست مورد تصدي پيش

 .استاحتساب  از تحصيل قابل، از تاريخ فراغت در کميته

کارمند تا شش ماه از زمان فراغت از تحصيل ملزم به ارائه مدرک تحصيلي جديد جهت طرح و تاييد در کميته تبصره: 

 .باشدباشد. در غير اين صورت تاريخ احتساب مدرک تحصيلي ارائه شده، از زمان تصويب کميته ميمي

ير عنوان از تاريخ تغياز طرح در کميته،  پس ر به تغيير عنوان کارمند گردد،ب( در صورتي که ارائه مدرک تحصيلي، منج

 باشد.قابل احتساب مي يا تبديل پست،

وب کارشناسي يا همتراز کارشناسي منص هايپستمهندسي مشاغل به  يهاطرح: کارمنداني که قبل از اصالحيه تبصره

سازماني مديريت پايه و مياني در  هايپستو به موجب ضوابط جديد حائز شرايط احراز نمي باشند، انتصاب آنها به 

 تغيير رشته شغلي مورد تصدي و با رعايت ضوابط انتخاب و انتصاب مديران، بالمانع است.صورت عدم



 ي شغلي که در شرايط احراز آنها،هارشتهمهندسي مشاغل در  يهاطرحاصالحيه مستخدميني که قبل از  -84ماده 

، در ندادادهيا تغيير عنوان  و درآمدهتحصيلي عام لحاظ گرديده بود، به استخدام دانشگاه/ دانشکده/ مؤسسه  مدرک

ي و فرهنگي( به ساير شآموز اداري و مالي، صرفاً) يفعلدر رسته احرازي  تواننديمصورت رعايت کليه شرايط زير 

 کارگزين به کارشناس امور اداري و بالعکس. مثال عنوان به .ابندمشاغل مرتبط و مشابه در همان رسته انتصاب ي

 دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي. .1

 رشته شغلي مشابه . در مستمردارا بودن حداقل ده سال سابقه تجربي  .2

 شغلي مصوب در رشته شغلي مربوط و مشابه.دوره آموزش  ساعت 252 حداقلگذراندن  .3

 ، حسابدار مسئول، کارگزين مسئول و ساير عناوين مشابه مسئول کارشناس يسازمان پستبراي انتصاب به  -52ماده 

 الزامي است. سال سابقه تجربي در  پست سازماني مربوطه 6بودن حداقل  دارا

 36تر از کارشناسي با رعايت مقررات احتساب تجربه )ماده  بر اساس آخرين تغييرات ـ سوابق تجربي مرتبط پايين

سال سابقه کارداني مرتبط دارد پس از انتصاب به پست کارشناسي  12آيين نامه( بالمانع است. مثال : فردي که 

 مرتبط امکان انتصاب به پست کارشناس مسئول را دارد.

برحسب ضرورت با رعايت قوانين و مقررات و  هارستهير تغيير رسته کارکنان از بهداشتي و درماني به سا -51ماده 

 ، پس از طرح در کميته مهندسي  مشاغل بالمانع است.موافقت باالترين مقام  اجرائي دستگاه

 



 اخذ مجوز ادامه تحصیل -2

 آیین نامه 47ماده  5و  4تبصره مقررات مرتبط ـ 

ماني براي ارائه درخواست ادامه کارکنان به صورت رسمي و يا پي سال از شروع خدمت 5سپري شدن حداقل  : 8تبصره

 تحصيل به دانشگاه/ دانشکده/ موسسه الزامي است.

رسمي، پيماني، قراردادي، از شروع خدمت کارکنان به صورت  سال 5سپري شدن حداقل بر اساس آخرين تغييرات : 

)دولتي يا خصوصي( براي ارائه درخواست ادامه تحصيل به  سال تجربه خدمتي مرتبط 5 داشتن حداقل طرحي و يا

 احتساب نيست.دانشگاه/ دانشکده/ موسسه الزامي است. خدمت سربازي قابل 

  

موافقت کتبي مقام مافوق و کميته مهندسي کارمند قبل از شروع به تحصيل در مقطع باالتر موظف است  : 5تبصره 

 را اخذ نمايد.  مشاغل

 

 

 



 : ات مهم نک

  شروع به تحصيل کرده اند، مطابق مصوبه کميته اجرايي مهندسي مشاغل  21/21/1341افرادي که قبل از

دانشگاه، موافقت با اعمال مدرک تحصيلي باالتر به منزله موافقت مقامات مسئول واحد و معاونت تخصصي با 

 يست.کتبي ادامه تحصيل الزامي ن ادامه تحصيل تلقي گرديده و به منظور اعمال مدرک تحصيلي باالتر ارائه مجوز

 

  به منظور اعمال مدرک تحصيلي باالتر شروع به تحصيل کرده اند،  21/22/1821تا  21/21/1341افرادي که از

ا ادامه را بو يا موافقت کميته اجرايي مهندسي مشاغل دانشگاه الزاماً مي بايست مجوز کتبي مقامات مسئول 

 تحصيل ارائه نمايند.  

 

  تاريخ راه اندازي مجدد سامانه مهندسي مشاغل( به بعد شروع به تحصيل کرده  21/22/1821افرادي که از(

اند، به منظور اعمال مدرک تحصيلي باالتر الزاماً مي بايست موافقت کميته اجرايي مهندسي مشاغل دانشگاه را 

 با ادامه تحصيل ارائه نمايند. 

 

 

 



 اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان -3

 آیین نامه و و تبصره های ذیل آن  47مرتبط ـ ماده مقررات 

خدام ه در بدو استنسبت به مدرک تحصيلي ارائه شدمدرک تحصيلي اخذ شده توسط کارمند در حين خدمت  -81ماده 

 تياراتاخباشد. احتساب مدرک تحصيلي جديد از قابل پذيرش مي کارمندان تنها براي يک مقطع تحصيلي باالتر

 مي باشد. / دانشکده/ مؤسسهدانشگاه

: اعمال مدرک تحصيلي باالتر براي افراد واجد شرايط تنها شامل رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مورد تاييد 1تبصره

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مي باشد. 

 شده باشد.: رشته و مقطع تحصيلي باالتر در شرايط احراز شغل مورد تصدي کارمند پيش بيني 2تبصره

: براي متصديان مشاغل کارداني در صورت وجود شغل متناظر در سطح کارشناسي )مانند: کاردان بهداشت 3تبصره

 محيط به کارشناس بهداشت محيط و ...( موارد در کميته دانشگاه/ دانشکده/ موسسه قابل بررسي مي باشد.

سال از شروع خدمت کارکنان به صورت رسمي و يا پيماني براي ارائه درخواست ادامه  5: سپري شدن حداقل 8تبصره

 تحصيل به دانشگاه/ دانشکده/ موسسه الزامي است. 

 



: کارمند قبل از شروع به تحصيل در مقطع باالتر موظف است موافقت کتبي مقام مافوق و کميته مهندسي 5تبصره 

 اخذ نمايد.مشاغل  را 

 استفاده از دو مقطع تحصيلي حداکثر تا سطح کارشناسي ارشد با نظر کميته مهندسي مشاغل بالمانع است.: 6تبصره 

 :استاعمال مدرک تحصيلي جديد به شرح زير  نحوه -84ماده 

ز طرح ابيني شده باشد، پس الف( در صورتي که مدرک تحصيلي ارائه شده در شرايط احراز پست مورد تصدي پيش

 .استقابل احتساب  از تاريخ فراغت از تحصيلدر کميته، 

ملزم به ارائه مدرک تحصيلي جديد جهت طرح و تاييد در کميته  تا شش ماه از زمان فراغت از تحصيلتبصره: کارمند 

 باشد.مي از زمان تصويب کميتهباشد. در غير اين صورت تاريخ احتساب مدرک تحصيلي ارائه شده، مي

ير عنوان ، از تاريخ تغياز طرح در کميته پس صورتي که ارائه مدرک تحصيلي، منجر به تغيير عنوان کارمند گردد، ب( در

 باشد.قابل احتساب مي يا تبديل پست،

نصوب م کارشناسي يا همتراز کارشناسي هايپستمهندسي مشاغل به  يهاطرحقبل از اصالحيه : کارمنداني که تبصره

سازماني مديريت پايه و مياني در  هايپستانتصاب آنها به و به موجب ضوابط جديد حائز شرايط احراز نمي باشند، 

 تغيير رشته شغلي مورد تصدي و با رعايت ضوابط انتخاب و انتصاب مديران، بالمانع است.صورت عدم

قراردادي، پيماني و رسمي شروع به تحصيل کرده و افرادي که قبل از استخدام به صورت بر اساس آخرين تغييرات : 

، منع قانوني براي استخدام نداشته اند در صورت داشتن و يا فراغت از تحصيل در مقطع باالتر با وجود دانشجو بودن



سال تجربه خدمتي مرتبط قابل قبول )اعم از  1سال سابقه خدمت رسمي، پيماني، قراردادي، طرحي و يا  1حداقل 

  امکان پذيرش مدرک تحصيلي باالتر را در صورت رعايت ساير مقررات مربوطه خواهند داشت.رسمي و غير رسمي( 

 

 

 

 

 

 

 



 احتساب تجربه خدمتی بخش خصوصی ماقبل استخدام -4

 آیین نامه 46تا  39مقررات مرتبط ـ ماده 

 الزامي است:براي احتساب تجربه بخش غيردولتي ارائه مدارک زير  -34ماده 

 عنوان شغل مورد تصدي. و خاتمه، استمرار گواهي سابقه کار با قيد تاريخ شروع، .1

 ارائه ليست سياهه ريز حقوقي سنوات خدمت معتبر. .2

 سهم بيمه. اي يبازنشستگارائه تائيديه پرداخت کسور  .3

 ارائه گواهي ثبت شرکت يا موسسه از مراجع ذيربط. .8

، تصميم گيري در خصوص احتساب سوابق تجربي توسط کميته  طرف قراردادنحالل شرکتهاي تبصره: در صورت ا

 مهندسي مشاغل انجام مي پذيرد.

 مشابه و مربوطة شغلي نيزم درآن قسمت از تجربه مستخدم که  ،بخش غيردولتي کارکنان تجربه احتسابدر  -82 ماده

 محاسبه خواهد بود. مالک باشد، او يتصدمورد 

در دانشگاه/  1/1/4513تا تاريخ  غيرمرتبط پرسنلي که قبل از استخدام بصورت شرکتي سوابق تجربي: 1تبصره 

نامه و ارائه تائيديه سوابق خدمتي، از اين آيين 34دانشکده هاي علوم پزشکي  فعاليت داشته اند با رعايت ماده 



رمرتبط دام، معادل سوابق تجربي غيباالترين مقام اجرائي حوزه عملياتي، در صورتي که سوابق تجربي آنان بعد از استخ

 شرکتي آنان باشد بطور کامل قابل محاسبه مي باشد.

 ي باشد. م از تاريخ تصويب در کميته اجرايي مهندسي مشاغل، تاريخ اجراي احتساب سوابق بخش غيردولتي: 2تبصره 

رت هاي علوم پزشکي بصو نحوه محاسبه سوابق تجربي پرسنلي که قبل از استخدام در دانشگاه/دانشکده -81ماده

 ساعتي فعاليت داشته اند با رعايت شرايط ذيل بالمانع مي باشد: 

ساعت کار در هفته تعيين و يا اينکه ساعت تعيين شده در متن قرارداد برابر و  88ميزان کارکرد در متن قرارداد،  .1

 يا   بيشتر از سقف مجاز ساعت کارکرد در يک ماه باشد.

 فرد شاغل، کسورات قانوني کسر و به صندوق بازنشستگي مربوطه واريز شده باشد.بابت کارکرد ماهانه  .2

 تائيديه از باالترين مقام اجرائي حوزه عملياتي در زمان اشتغال ارائه شود. .3

 قرارداد ساعتي تنظيم شده با دانشگاه/دانشکده/موسسه ارائه گردد. .8

 :است محاسبه قابلبا رعايت ضوابط زير خارج از کشور  مؤسساتدر  شده کسب يتجربسوابق  -82ماده 

 و در مقابل دريافت دستمزد حاصل شده باشد. وقت تمام بطوردر شغل مورد تصدي بوده و  شده کسب تجربه .1

بودن خدمت شخص در آن موسسه و دريافت حقوق و دستمزد به تائيد  وقت تمام لحاظ ازي موسسه مربوط گواه .2

 رسيده باشد. ربطيذسالمي ايران در کشور سفارتخانه يا کنسولگري دولت جمهوري ا



ي انقالب اسالمي نظير سوابق تجربي بخش دولتي نهادها وهاي دولتي شرکت و مؤسسات يتجربتبصره: سوابق 

 .گردديممحاسبه 

 کميته مهندسي مشاغل مکلف است قبل از احتساب تجربه بخش غيردولتي و خارج از کشور کارکنان دولت، -83ماده 

 اتخاذ تصميم نمايد. و يدگيرسو سقم مدارک، در مورد صحت  بدواً

 ي )رسمي و پيماني( بهدولتشدن به خدمت  رفتهيپذي در بخش دولتي قبل از بهورز يآموزشي هادورهمدت  -88 ماده

 قابل احتساب خواهد بود. 85به شرح مندرج در ماده  عنوان تجربه

 جهت استفاده از مزاياي مقطع تحصيلي باالتر عبارت است از: نحوه احتساب دوره آموزش بهورزي  -85ماده 

بهورزاني که در بدو استخدام داراي مدارک تحصيلي پنجم ابتدائي، پايان دوره راهنمايي يا دوره اول متوسطه  .1

)سيکل( و يا ديپلم مي باشند، در هنگام اشتغال در شغل بهورزي از مزاياي يک مقطع باالتر )به ترتيب سيکل، 

 ديپلم و کارداني( برخوردار مي شوند.

در صورتي که بهورزان موضوع بند يک، در حين خدمت موفق به اخذ مدرک تحصيلي باالتر شوند )با رعايت  .2

مقررات ادامه تحصيلي بهورزان( مزاياي آموزش دوره بهورزي به جاي يک مقطع باالتر فقط به صورت تجربه 

 مرتبط محسوب مي گردد 

مدرک تحصيلي کارداني مرتبط و پس از طي دوره آموزش بهورزي در رشته شغلي بهورز استخدام  بهورزاني که با .3

 شوند، دوره آموزشي بهورزي بعنوان تجربه محاسبه مي شود.



بهره مندي از مزاياي فوق، تنها در صورتي قابل اعمال است که بهورزان در پست بهورزي اشتغال داشته باشند  .8

 و عدم اشتغال درشغل بهورزي، مزاياي مذکور بالاثر مي گردد. و در صورت تغيير عنوان 

بر اساس آخرين تغييرات ـ با توجه به قرار گرفتن مدرک تحصيلي کارشناسي در شرايط احراز شغل بهورز، دوره 

به سبهورزي براي کارکناني که با مدرک تحصيلي کارداني مرتبط استخدام مي گردند نيز به عنوان يک مقطع باالتر محا

مي شود. اگر چنانچه اين کارکنان در حين خدمت مدرک تحصيلي باالتر ارائه نمايند، دوره بهورزي آنان به عنوان 

 تجربه محاسبه مي گردد.

 

 لقابتجربه  عنوانبه گردديمي که به منظور اخذ مدرک تحصيلي باالتر ارائه کارورز ي کارآموزي ياهادوره -86ماده 

 .ستين محاسبه

 

 

 

 



 نحوه محاسبه تجارب خدمتی برای ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان -5

 آیین نامه 38تا  34مقررات مرتبط ـ ماده 

 خواهد بود:  ي زيرهافيدقبول مجموع ر معيارهاي مورد عمل براي محاسبه تجربه قابل -38ماده 

 کليه خدمات انجام شده در رشته شغلي مربوط به پست مورد تصدي. .1

 هاي شغلي مشابه با پست مورد تصدي.در رشته کليه خدمات انجام شده .2

 ي يک و دو.هافيرداز بقيه خدمات معادل جمع  .3

 .استنوع تجربه به عهده کميته  مهندسي مشاغل  صيتشخ :1تبصره

 قابل احتساب خواهد بود.سوم تجربه غيرمرتبط کارکنان کي در هر صورت  :2تبصره

 :باشندينمدر احتساب تجربه، موارد زير مشمول ماده فوق  -35ماده 

 آمادگي به خدمت .1

 ايام تعليق .2

 ايام بازنشستگي .3

 ايام انفصال موقت .8



 ايام مرخصي بدون حقوق .5

 ايام غيبت غيرموجه .6

رخصي مبر اساس آخرين تغييرات، نيمي از دوران خدمت نيمه وقت بانوان نيز به عنوان تجربه محاسبه نمي شود. 
 استعالجي کارکنان نيز جزء تجربه محاسبه مي گردد.

 کل مدت مرخصي صعب العالج به عنوان تجربه قابل احتساب خواهد بود. :1تبصره

 در نقاط محروم مدت مرخصي مذکور بر اساس ضوابط، دو برابر محاسبه مي گردد. :2تبصره

نحوه احتساب تجربه در مورد کارکناني که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدي مدرک تحصيلي  -36ماده 

 :استباالتر ارائه نمايند، به شرح زير 

 کل سوابق تجربي مربوط و مشابه با مدرک تحصيلي کارشناسي مربوط و باالتر در نظر گرفته مي شود. .1

تحصيلي کارداني قابل احتساب  مدرک بادوم سوابق مربوط و مشابه کي، کارشناسي مربوط س از اخذ مدرکپ .2

 .است

سوم سوابق مربوط و مشابه با مدرک تحصيلي ديپلم قابل احتساب کي پس از اخذ مدرک کارشناسي مربوط، .3

 .است

 از بقيه سوابق، معادل خدمات بعد از اخذ مدرک کارشناسي قابل احتساب خواهد بود. .8

 ت.تر قابل احتساب اساني مرتبط، تمام سوابق مربوط و مشابه با مدرک ديپلم و پايينپس از اخذ مدرک کارد .5



 سوم تجربه غيرمرتبط کارکنان قابل احتساب خواهد بود.کدر هر صورت ي : 1تبصره

: دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم در صورت ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر مربوط و مشابه با شغل 2تبصره  

 و باالتر، مدت سنوات با مدرک ديپلم سه چهارم  محاسبه مي گردد.  5مورد تصدي، به جهت ارتقا به طبقه 

 .ط با شغل مورد تصدي، تنزل طبقه نخواهند يافتدر صورت ارائه مدرک تحصيلي باالتر در ارتبا: کارکنان 3تبصره  

در محاسبه تجربه مستخدميني که در طول خدمت، موفق به اخذ مدرک تحصيلي دکترا در رشته هاي بزشکي،  -31ماده 

 داروسازي و دندانپزشکي مي گردند، با توجه به تعريف تجربه مربوط و مشابه، به شرح ذيل عمل مي شود:

ه در رشته شغلي مربوط يا مشابه شغل مورد تصدي با مدرک تحصيلي ليسانس مربوط و کليه خدمات انجام شد .أ

 باالتر.

مورد تصدي با مدرک تحصيلي فوق يک سوم خدمات انجام شده در رشته شغلي مربوط و مشابه شغل  .ب

 لم مربوط.ديپ

 و باالتر. ليسانس مربوطاز بقيه خدمات معادل تجربه مربوط و مشابه رشته شغلي مورد تصدي با مدرک تحصيلي  .ج

قابل  38مدت خدمت وظيفه عمومي کارکنان با توجه به تعاريف تجربه مربوط و تجربه مشابه و مفاد ماده  -34 ماده

 احتساب است.

 



 روند ارتقاء طبقه و رتبه شغلی -6

 آیین نامه 86تا  65مقررات مرتبط ـ ماده 

و بر اساس شرايط احراز تحصيلي و  1جدول شمارة کارمندان شـاغل در دانشگاه/ دانشکده/ مؤسسه برابر   -65ماده 

 يابند.تجربي به طبقات شغلي استحقاقي در جدول حق شغل ارتقاء مي

 هابر اساس تحصيالت و سنوات تجربي در کليه رستهارتقاء طبقه شغلي  -1جدول شماره 

 طبقه شغلي                      

 تحصيل/تجربه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 

          11 12 21 21 6 0  پايان دوره ابتدايي

         11 15 10 25 20 5 0  پايان دوره راهنمايي يا دوره اول متوسطه

        11 15 10 25 20 5 0   ديپلم

       11 15 10 25 20 5 0    كارداني

     11 12 10 26 21 1 2 0     كارشناسي

    11 12 10 26 21 1 2 0      كارشناسي ارشد

   11 12 10 26 21 1 2 0       دكترای حرفه ای*

  فوق تخصصصصي PhDتخصصصصي    دكترای 

 **PostDoc بالیني  
       0 2 1 21 26 10 12 11  

 * دارندگان مدرک تحصیلي دكترای عمومي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازی و دكترای علوم آزمايشگاهي

 نامه آموزشي مبني بر لحاظ نمودن نظام واحدی در تمام مقاطعفصل دوم آيین 5** به استناد ماده 

 دارندگان دکتراي حرفه اي مي باشد.تبصره: روند ارتقا طبقه دارندگان مدرک تحصيلي دکتراي دامپزشکي نظير 



 جدول فوق الزامي است. رعايت حداکثر سقف طبقات شانزده گانة -66ماده 

تبصره: در خصوص کارمنداني که از طبقه تشويقي ارزشيابي بعد از قانون مديريت خدمات کشوري بهره مند گرديده 

 ي حذف و مطابق جدول فوق عمل مي گردد.طبقه تشويقي ارزشيابي از احکام پرسنل 46اند،  از ابتداي سال 

کارمنداني که در بدو استخدام داراي شرايط تحصيلي و تجربي اين ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلي  -61ماده 

 استحقاقي قرار خواهند گرفت.

نامه ن آئينسوابق تجربي کارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلي با رعايت مفاد مرتبط در فصل چهارم اي -64ماده 

 گردد.محاسبه مي

تمامي مواردي که احتساب تجربه آنان به دليل تغيير رشته شغلي و نظاير آن منجر به تنزل طبقه شغلي گردد،  -64ماده 

 بندي مشاغل مصوب گردد.بايد در کميته اجرايي طبقه

/ت 16248نامه شماره تصويب، موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه يافتهکليه شاغلين مشاغلي که در  -12ماده 

هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و و استان 12/28/1344مورخ ه 36245

سال  نمايند، به ازاي هر يکبختياري، کردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايالم خدمت مي

غلي شو رتبه به بعد(، از يک سال تعجيل )کسر سال به نسبت( در ارتقاء طبقه  21/21/1344سوابق تجربي )از تاريخ 

 شوند.برخوردار مي



( 21/21/1344مالک محاسبه ارتقاء طبقه شغلي افرادي که قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ) -11ماده 

اي انطباق اند، برر گروه استفاده نمودهبرابر مقررات حاکم از سوابق تجربي بخش غيردولتي و همچنين امتياز تعجيل د

 (، تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي خواهد بود.1تجربه آنان با جدول ارتقاء طبقه شغلي )جدول شماره 

شوند، چنانچه به خدمت رسمي آزمايشي و پيماني پذيرفته مي 21/21/1344کارمنداني که بعد از تاريخ  -12ماده 

داراي سوابق خدمت دولتي يا غيردولتي باشند، براساس سوابق مذکور و رعايت مفاد اين ضوابط در طبقات شغلي جدول 

 ( قرار خواهند گرفت. 1ارتقاء طبقه شغلي )جدول شماره 

هاي شغلي باالتر: مدت سنوات تجربي الزم براي ارتقاء رتبه متصديان مشاغل نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه -13ده ما

 باشد.مي 2جدول شماره تا سطح کارداني و کارشناسي و باالتر به شرح 

 ارتقاء رتبه شغلي بر اساس سنوات تجربي -2جدول شماره 

 هارتبه

 مدت سنوات تجربي
 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

 24 18 12 6 1 مدت سنوات تجربي الزم برای مشاغل سطح كارشناسي و باالتر

  24 16 8 1 مدت سنوات تجربي الزم برای مشاغل كارداني

   21 8 1 مدت سنوات تجربي الزم برای ساير مشاغل

 شرايط زير الزامي است:براي ارتقاء کارمند به يک رتبه باالتر، عالوه بر شرط تجربه، تحقق  -18ماده 

 الف( ارتقاء به رتبه پايه:



 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي. 62کسب حداقل  .1

 /ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان، مصوب کميته آموزش کارکنان دانشگاه 322گذراندن  .2

 .دانشکده

در چارچوب نظام آموزشي کارمندان، مصوب  ساعت دوره آموزشي 12براي مشاغل رسته خدمات، گذراندن : 1تبصره 

 کميته آموزش کارکنان دانشگاه/ دانشکده کافي است.

 ب(  ارتقاء به رتبه ارشد:

 تبه شغلي.درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء ر 12کسب حداقل  .1

ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان، مصوب کميته آموزش کارکنان دانشگاه/  252گذراندن  .2

 دانشکده.

در چارچوب نظام آموزشي کارمندان، مصوب  ساعت دوره آموزشي 52براي مشاغل رسته خدمات، گذراندن : 2تبصره

 کميته آموزش کارکنان دانشگاه/ دانشکده کافي است.

 ج( ارتقاء به رتبه خبره:

 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي. 42کسب حداقل  .1

ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان، مصوب کميته آموزش کارکنان دانشگاه/  222گذراندن  .2

 دانشکده.



 د(  ارتقاء به رتبه عالي:

 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي. 45حداقل کسب  .1

 .3امتياز جدول شماره  842امتياز از  362کسب حداقل .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امتيازات ارتقاء رتبة کارمند -3جدول شماره 

 امتياز شاخص امتياز عامل ارزيابي کارمندان رديف
حداکثر 

 امتياز

امتياز 

 مکتسبه

 تحصیالت ) مدرک تحصیلي( 2

 15 دكترا و باالتر

15 

 

  10 كارشناسي ارشد

  25 كارشناسي

 سنوات خدمتي 1

 2 به ازای هر سال سنوات با مدرک ديپلم و پايین تر

10 

 

  2.5 به ازای هر سال سنوات با مدرک كارداني

  1 به ازای هر سال با مدرک كارشناسي

  1.5 به ازای هر سال با مدرک كارشناسي ارشد

  3 به ازای هر سال مدرک دكترا و باالتر

 سوابق مديريتي 3
 5 به ازای هر سال سابقه مديريت و معاون مدير

35 
 

  2 به ازای هر سال سابقه رئیس گروه و اداره و معاون

 عضويت در شوراها و كمیته ها  2
هايي كه در شصصورا كمیتهبه ازای هر سصصال عضصصويت  

 براساس قانون و دستورالعمل وزارت شکل مي گیرد
1 20 

 

5 
دوره هصصای آموزشصصصي )پس از 

 تاريخ ارتقاء به خبره(

 0 5 به ازای هر ساعت آموزش عمومي

250 

 

  2 به ازای هر ساعت آموزش تخصصي و شغلي

  2 5 به ازای هر ساعت آموزش مديريتي

  200 - معدل شش سال منتهي به زمان استحقاق ارزيابي عملکرد  6

7 
 سال اخیر20تشويقات در 

  

 20 به ازای هر تشويق از سوی وزير و استاندار

30 

 

  7 سطحبه ازای هر تشويق از سوی رئیس دانشگاه و هم

به ازای هر تشصصصويق از سصصصوی معاونین دانشصصصگاه و  

 سطحهم
5 

 

 مستندسازی تجربیات 1

 25 مشکالتبیان 

50 

 

  10 ارايه راهکارهای اجرايي حل مشکالت

  20 بیان خصوصیات و ويژگي های شغلي خود

  5 های شغليموفقیت



 ه36245 ت/16248 شماره نامه تصويب فهرست موضوع يافته توسعه کمتر مناطق در که يشاغلين براي -15ماده 

 بختياري، و چهارمحال بويراحمد، و کهگيلويه جنوبي، خراسان شمالي، خراسان هاياستان و 12/28/1344 مورخ

 جهت ارتقاء به رتبه عالي نمايند،مي خدمت ايالم، و خوزستان هرمزگان، بوشهر، بلوچستان، و سيستان کردستان،

کمتر توسعه مشروط به اينکه حداقل در سه سال اخير در مناطق الزامي است،  3امتياز جدول شماره  842از  325کسب 

 .يافته اشتغال داشته باشند

/ت 16248کليه شاغلين مشاغلي که در مناطق کمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره  -16ماده 

هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و و استان 12/28/1344مورخ ه 36245

ه نمايند، براي ارتقاء بچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايالم، خدمت ميبختياري، کردستان، سيستان و بلو

 باشند.درصد امتيازات ارزيابي عملکرد مي 42و  12،  62، 52هاي شغلي پايه، ارشد، خبره و عالي به ترتيب نيازمند رتبه

اغل کمتر از کارشناسي متصدي مشکارمنداني که به موجب مقررات و تائيد مراجع ذيصالح با مدارک تحصيلي  -11ماده 

 توانند با رعايت ساير مقررات مربوط تا رتبه عالي ارتقاء يابند.کارشناسي شده اند مي

اند، همچنان در همان رتبه باقي کارمنداني که در مرحله تطبيق، رتبه مربوط را برابر ضوابط کسب نموده -14ماده 

 نامه را احراز نمايند.درج در اين آيينخواهند ماند تا شرايط خدمتي و ساير عوامل من

ياد ملي تائيديه بنشناخته شده و  عنوان نخبهعالي انقالب فرهنگي به کارمنداني که طبق مصوبات شوراي -14ماده  

 شوند:ها به شرح زير معاف ميرا اخذ نموده باشند، از طي کردن برخي رتبه نخبگان

 رتبه مقدماتي.تر از طي کردن مشاغل کارداني و پايين .1



 هاي مقدماتي و پايه.مشاغل کارشناسي و باالتر از طي کردن رتبه .2

 نامه خواهند بود.هاي بعدي تابع مواد مندرج در اين آيينتبصره: نخبگان مذکور براي کسب رتبه

و براي  بودهاي آموزشي ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا براي ارتقاء همان رتبه مالک عمل خواهد دوره -42ماده 

 ارتقاء بعدي قابل محاسبه نيست.

 باشد.پذير نميکسب توامان دو رتبه شغلي امکان -41ماده 

ياز هاي آموزشي مورد نند، گذراندن دورهدار را باالتر رتبه به ارتقاء تجربه الزم براي که کارمندانيدر خصوص  تبصره:

 الزامي است. 3رتبه عالي کسب حدنصاب جدول شماره در حد فاصل دو رتبه الزامي است. ليکن در ارتقا به 

 .باشدکارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت سابقه براي ارتقاء رتبه، مالک عمل ميجهت  -42ماده 

اند و در مدت قرارداد فاقد نمره ارزيابي عملکرد در خصوص کارکناني که سوابق تجربي قراردادي ارائه نموده -43ماده 

 باشد.الک عمل، تمديد قرارداد اين افراد ميباشند، ممي

هاي پايه، ارشد و خبره توسط کميته اجرايي مهندسي مشاغل مورد تصويب بررسي استحقاق ارتقاء به رتبه -48ماده 

 گيرد.قرار مي

 باشد.ارتقا به رتبه عالي، منوط به تاييد مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت مي -45ماده 

 خرين تغييرات،ارتقاء رتبه عالي به دانشگاه ها تفويض شده و نياز به تاييديه وزارت ندارد.بر اساس آ



 

امتياز مربوط به مستندات  تجربي در جدول مربوط به ارتقاء به رتبه عالي بايد توسط معاونت تخصصي مربوط  -46ماده 

 تائيد گردد.

 

 

 

 

 

 

 



 الزم برای درخواست های مهندسی مشاغلمدارک  -7

 کسب مجوز ادامه تحصیل

 پس از تطبيق شرايط متقاضي با مقررات 

  4-502 – 3-502 – 2-502 – 1-502) ) 522فرم 

  آخرين حکم کارگزيني(Ho) 

  موافقت کتبي باالترين مقام مسئول واحد محل خدمت با ادامه تحصيل کارمند(Mv) 

 موافقت کتبي معاونت تخصصي با ادامه تحصيل کارمند (MT) 

 

شده و در ذيل قسمتي که با  Zipاين مدارک در يک پوشه به نام متقاضي و به زبان انگليسي قرار داده شده، 

 گردد، بارگزاري و ارسال گردد.درخواست فرد در سامانه موافقت مي 

 



 اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان

 پس از تطبيق شرايط متقاضي با مقررات 

  4-502 – 3-502 – 2-502 – 1-502) ) 522فرم 

  آخرين حکم کارگزيني(Ho) 

 ئول واحد محل خدمت با ادامه تحصيل کارمند موافقت کتبي باالترين مقام مس(Mv1) 

 موافقت کتبي معاونت تخصصي با ادامه تحصيل کارمند (MT1) 

  موافقت کتبي باالترين مقام مسئول واحد محل خدمت با اعمال مدرک تحصيلي باالتر کارمند(Mv2) 

 موافقت کتبي معاونت تخصصي با اعمال مدرک تحصيلي باالتر کارمند (MT2) 

 

شده و در ذيل قسمتي که با  Zipاين مدارک در يک پوشه به نام متقاضي و به زبان انگليسي قرار داده شده، 

 ردد، بارگزاري و ارسال گردد.درخواست فرد در سامانه موافقت مي گ

 

 



 تغییر عنوان پستی کارکنان

 پس از تطبيق شرايط متقاضي با مقررات 

  4-502 – 3-502 – 2-502 – 1-502) ) 522فرم 

  آخرين حکم کارگزيني(Ho) 

 تبي باالترين مقام مسئول واحد محل خدمت با تغيير عنوان پست کارمند موافقت ک(Mv3) 

 موافقت کتبي معاونت تخصصي با تغيير عنوان پست کارمند (MT3) 

 با که يقسمت ليذ در و شده Zip شده، داده قرار يسيانگل زبان به و يمتقاض نام به پوشه کي در مدارک نيا

 .گردد ارسال و يبارگزار گردد، يم موافقت سامانه در فرد درخواست

 

 

 

 



 اعمال مدرک تحصیلی باالتر و تغییر عنوان پستی کارکنان

 پس از تطبيق شرايط متقاضي با مقررات 

  4-502 – 3-502 – 2-502 – 1-502) ) 522فرم 

  آخرين حکم کارگزيني(Ho) 

  موافقت کتبي باالترين مقام مسئول واحد محل خدمت با ادامه تحصيل کارمند(Mv1) 

 ونت تخصصي با ادامه تحصيل کارمندموافقت کتبي معا (MT1) 

 يو تغيير عنوان پستموافقت کتبي باالترين مقام مسئول واحد محل خدمت با اعمال مدرک تحصيلي باالتر 

 (Mv4)کارمند 

 کارمند باالتر و تغيير عنوان پستي موافقت کتبي معاونت تخصصي با اعمال مدرک تحصيلي (MT4) 

 

شده و در ذيل قسمتي که با  Zipاين مدارک در يک پوشه به نام متقاضي و به زبان انگليسي قرار داده شده، 

 ي گردد، بارگزاري و ارسال گردد.درخواست فرد در سامانه موافقت م

 



 قاء طبقه شغلی ارت

 پس از تطبيق شرايط متقاضي با مقررات 

  4-502 – 3-502 – 2-502 – 1-502) ) 522فرم 

  آخرين حکم کارگزيني(Ho) 

  گواهي خدمت مستخدم در مناطق کمتر توسعه يافته مطابق فرم هاي مربوطه ـ(Kt) ، گواهي به صورت فردي .

 ه بعد صادر و ضميمه گردد. ب 1344مطابق جدول با ذکر بازه هاي زماني از سال 

شده و در ذيل قسمتي که با  Zipاين مدارک در يک پوشه به نام متقاضي و به زبان انگليسي قرار داده شده، 

 درخواست فرد در سامانه موافقت مي گردد، بارگزاري و ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 



 ارتقاء رتبه شغلی 

 پس از تطبيق شرايط متقاضي با مقررات 

  4-502 – 3-502 – 2-502 – 1-502) ) 522فرم 

  آخرين حکم کارگزيني(Ho) 

  گواهي خدمت مستخدم در مناطق کمتر توسعه يافته مطابق فرم هاي مربوطه(Kt) ، گواهي به صورت فردي .

 به بعد صادر و ضميمه گردد.  1344مطابق جدول با ذکر بازه هاي زماني از سال 

 ني پس از رتبه قبلي تا رتبه جديد شناسنامه آموزشي مربوط به بازه زما(Am1 – Am2 – Am3 ..) 

 ( سال ماقبل   4رشناسان ـ سال ماقبل سال ارتقاء رتبه درخواستي براي کا 6فرم نمرات ارزيابي عملکرد دوره

سال ماقبل به ترتيب براي ارتقاء رتبه   12و  4سال ارتقاء رتبه درخواستي براي مشاغل سطح کارداني ـ 

 (Ar) –درخواستي پايه و ارشد کارکنان مشاغل سطح ساير مشاغل( 

  ويژه ارتقاء رتبه عالي: فرم امتيازات ارتقاء رتبه کارمند(Em)  

 

شده و در ذيل قسمتي که با  Zipيک پوشه به نام متقاضي و به زبان انگليسي قرار داده شده، اين مدارک در 

درخواست فرد در سامانه موافقت مي گردد، بارگزاري و ارسال گردد. مدارک مربوط به امتيازات اکتسابي در فرم 



  کارمند در سمت هاي کارشناس امتيازات ارتقاء رتبه عالي)ابالغ عضويت در کميته هاي تخصصي ـ ابالغ اشتغال

مسئول، سرپرستار، سوپروايزر، رييس اداره، مدير و.. ـ تقديرنامه ها ـ گواهي تاييديه ثبت و پذيرش تجربه در 

 سامانه مديريت دانش و ...( به صورت جداگانه ارسال شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پايان

 خسته نباشيد.

 
 

 

 


