
  :آیین نامه جدید در خصوص ارتقائ رتبه کارکنان 

مدت سنوات تجربی الزم براي ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح : هاي شغلی باالتر نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه

 .باشد می 2کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول شماره 

 

  تجربیارتقاء رتبه شغلی بر اساس سنوات  -2جدول شماره 

  ها رتبه

  مدت سنوات تجربی
  عالی  خبره  ارشد  پایه  مقدماتی

  24  18  12  6  0  مدت سنوات تجربی الزم براي مشاغل سطح کارشناسی و باالتر

    24  16  8  0  مدت سنوات تجربی الزم براي مشاغل کاردانی

      20  8  0  مدت سنوات تجربی الزم براي سایر مشاغل

  :یک رتبه باالتر، عالوه بر شرط تجربه، تحقق شرایط زیر الزامی است براي ارتقاء کارمند به - 74ماده 

  :ارتقاء به رتبه پایه) الف

  .درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی 60کسب حداقل  .1

کمیته آموزش کارکنان ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان، مصوب  300گذراندن  .2

 .دانشکده/ دانشگاه

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان،  70براي مشاغل رسته خدمات، گذراندن : 1تبصره 

  .دانشکده کافی است/ مصوب کمیته آموزش کارکنان دانشگاه

  :ارتقاء به رتبه ارشد)  ب

  .ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلیدرصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز  70کسب حداقل  .1

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان، مصوب کمیته آموزش کارکنان  250گذراندن  .2

 .دانشکده/ دانشگاه

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان،  50براي مشاغل رسته خدمات، گذراندن  :2تبصره

  .دانشکده کافی است/ مصوب کمیته آموزش کارکنان دانشگاه

  :ارتقاء به رتبه خبره) ج

  .درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی 80کسب حداقل  .1

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان، مصوب کمیته آموزش کارکنان  200گذراندن  .2

  .دانشکده/ دانشگاه



  :ارتقاء به رتبه عالی)  د

 .درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی 85کسب حداقل  .1

  .3امتیاز جدول شماره  480امتیاز از  360کسب حداقل .2

  امتیازات ارتقاء رتبۀ کارمند - 3جدول شماره 

 امتیاز شاخص امتیاز عامل ارزیابی کارمندان ردیف
حداکثر 

  امتیاز

امتیاز 

 مکتسبه

 )مدرك تحصیلی( تحصیالت   1

 25 دکترا و باالتر

25 

 

  20 کارشناسی ارشد

  15 کارشناسی

 سنوات خدمتی  2

 1 سنوات با مدرك دیپلم و پایین تربه ازاي هر سال 

80  

  

   1,5 به ازاي هر سال سنوات با مدرك کاردانی

   2 به ازاي هر سال با مدرك کارشناسی

   2,5 به ازاي هر سال با مدرك کارشناسی ارشد

   3 به ازاي هر سال مدرك دکترا و باالتر

 سوابق مدیریتی  3
  5 معاون مدیر به ازاي هر سال سابقه مدیریت و

35  
  

   4 به ازاي هر سال سابقه رئیس گروه و اداره و معاون

 عضویت در شوراها و کمیته ها   4
هـایی کـه    کمیتـه /به ازاي هر سال عضـویت در شـورا  

 براساس قانون و دستورالعمل وزارت شکل می گیرد
2 10  

  

5  
پــس از (دوره هــاي آموزشــی 

 )تاریخ ارتقاء به خبره

 5/0  ساعت آموزش عمومیبه ازاي هر 

150 

  

   1 به ازاي هر ساعت آموزش تخصصی و شغلی

   5/1 به ازاي هر ساعت آموزش مدیریتی

    100 - معدل شش سال منتهی به زمان استحقاق ارزیابی عملکرد   6

7  
  سال اخیر10تشویقات در 

  

 10 به ازاي هر تشویق از سوي وزیر و استاندار

30  

  

   7 سطح تشویق از سوي رئیس دانشگاه و همبه ازاي هر 

ــاونین دانشــگاه و   ــر تشــویق از ســوي مع ــه ازاي ه ب

  سطح هم
5 

  

    4  دانشگاه  مدیران میانی به ازاي هر تشویق از سوي 

    2   مدیران پایه دانشگاه به ازاي هر تشویق از سوي 

 مستندسازي تجربیات  8

 15  بیان مشکالت

50  

  

   20  راهکارهاي اجرایی حل مشکالتارایه 

   10  بیان خصوصیات و ویژگی هاي شغلی خود

   5  هاي شغلی موفقیت

 ه36095 ت/76294 شماره نامه تصویب فهرست موضوع یافته توسعه کمتر مناطق در که یشاغلین براي - 75ماده 

 بختیاري، و چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه جنوبی، خراسان شمالی، خراسان هاي استان و 10/04/1388 مورخ

جهت ارتقاء به رتبه عالی  نمایند، می خدمت ایالم، و خوزستان هرمزگان، بوشهر، بلوچستان، و سیستان کردستان،



الزامی است، مشروط به اینکه حداقل در سه سال اخیر در مناطق کمتر  3امتیاز جدول شماره  480از  325کسب 

 .ل داشته باشندتوسعه یافته اشتغا

ت /76294کلیه شاغلین مشاغلی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره  - 76ماده 

هاي خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و  و استان 10/04/1388مورخ ه 36095

نمایند، براي ارتقاء به  خوزستان و ایالم، خدمت می بختیاري، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان،

درصد امتیازات ارزیابی عملکرد  80و  70،  60، 50هاي شغلی پایه، ارشد، خبره و عالی به ترتیب نیازمند  رتبه

  .باشند می

 کارمندانی که به موجب مقررات و تائید مراجع ذیصالح با مدارك تحصیلی کمتر از کارشناسی متصدي -77ماده 

  .توانند با رعایت سایر مقررات مربوط تا رتبه عالی ارتقاء یابند مشاغل کارشناسی شده اند می

اند، همچنان در همان رتبه باقی  کارمندانی که در مرحله تطبیق، رتبه مربوط را برابر ضوابط کسب نموده -78ماده 

  .ا احراز نمایندنامه ر خواهند ماند تا شرایط خدمتی و سایر عوامل مندرج در این آیین

عالی انقالب فرهنگی به عنوان نخبه شناخته شده و تائیدیه بنیاد ملی  کارمندانی که طبق مصوبات شوراي -79ماده  

  :شوند ها به شرح زیر معاف می نخبگان را اخذ نموده باشند، از طی کردن برخی رتبه

  .تر از طی کردن رتبه مقدماتی مشاغل کاردانی و پایین .1

  .هاي مقدماتی و پایه کارشناسی و باالتر از طی کردن رتبهمشاغل  .2

  .نامه خواهند بود هاي بعدي تابع مواد مندرج در این آیین نخبگان مذکور براي کسب رتبه :تبصره

هاي آموزشی ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا براي ارتقاء همان رتبه مالك عمل خواهد بود و براي  دوره - 80ماده 

  .دي قابل محاسبه نیستارتقاء بع

  .باشد پذیر نمی کسب توامان دو رتبه شغلی امکان -81ماده 

هاي آموزشی مورد نیاز  ند، گذراندن دورهدار را باالتر رتبه به ارتقاء تجربه الزم براي که کارمندانیدر خصوص  :تبصره

  .الزامی است 3ول شماره لیکن در ارتقا به رتبه عالی کسب حدنصاب جد. در حد فاصل دو رتبه الزامی است

  .باشد جهت کارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت سابقه براي ارتقاء رتبه، مالك عمل می - 82ماده 

اند و در مدت قرارداد فاقد نمره ارزیابی  در خصوص کارکنانی که سوابق تجربی قراردادي ارائه نموده - 83ماده 

  .باشد این افراد میباشند، مالك عمل، تمدید قرارداد  عملکرد می

هاي پایه، ارشد و خبره توسط کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورد  بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه - 84ماده 

 .گیرد تصویب قرار می



 .باشد ارتقا به رتبه عالی، منوط به تایید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت می -85ماده 

تجربی در جدول مربوط به ارتقاء به رتبه عالی باید توسط معاونت تخصصی   امتیاز مربوط به مستندات - 86ماده 

 .مربوط تائید گردد

اخذ تاییدیه در سامانه ثبت تجارب ) مستندات تجربی (جدول 8جهت اخذ امتیاز بند ***                    

  .الزامی میباشدexm.behdasht .gov .ir    به آدرس 

 




