
 
                                                                              ارتقاء طبقه و رتبه شغلي  ضوابط اجرایی

 1صفحه  
 يسمه تعالاب

  رتبه شغلي ،ارتقاء طبقه  ضوابط اجرایي

 ،تشكيالت و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علوو  زششوكي وشوور   نامه آیين 46ماده  در اجراي تبصره

 مي گردد.   جهت اجراء ابالغ تبصره  15ماده و  16رتبه شغلي وارمندان در طبقه و ضوابط ارتقاء 

 :يوارمندان در طبقات شغلنحوه ارتقاء  (الف

وارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصيلي و تجربي به یو  طبقوه شوغلي     -1ماده 

 یابند.استحقاقي در جدول حق شغل ارتقاء مي

ن وارمنودان  قانون نظا  هماهنگ زرداخت وارونان دولوت و همننوي   3ماده  4وارمنداني وه در اجراي تبصره  –تبصره 

عضو گردانهاي عاشورا و الشهراء و فرزندان شاهد و همننين سایر وارمنداني وه به موجب مصوبه شووراي اموور اداري و   

استخدامي وشور)سابق( از گروههاي مربوطه برخوردار شده اند، به تناسب از حداوثر طبقات تعيوين شوده در جودول    

 این دستورالعمل مستثني مي باشند.   1شماره 

 ها()وليه رستهي(: ارتقاء طبقه شغلي بر اساس تحصيالت، سنوات تجرب1جدول شماره )

 طبقه شغلي

 تحصيالت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 0 زایان دوره ابتدایي

           25 20 15 10 5 0 زایان دوره راهنمایي )سيكل(

          25 20 15 10 5 0  دیپلم

         25 20 15 10 5 0   وارداني

       24 20 16 12 8 4 0    وارشناسي

      24 20 16 12 8 4 0     وارشناسي ارشد

     24 20 16 12 8 4 0      ايدوتراي حرفه

    0 4 8 12 16 20 24       (Ph.Dدوتراي تخصصي )

شوغلي  طبقوه و رتبوه   باشوند، در   ضووابط تجربي این تحصيلي و شرایط وارمنداني وه در بدو استخدا  داراي  -2ماده 

 استحقاقي قرار خواهند گرفت.

ناموه تشوكيالت و   آیين 56و  55، 54مفاد مواد شغلي با رعایت  و رتبه سوابق تجربي وارمندان در ارتقاء طبقه -3ماده 

 گردد.يمحاسبه مطبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علو  زششكي وشور 

باشد مشمول اجراي طرح ارزیوابي  مي 01/01/1388وه تاریخ استحقاق آنان بعد از  يارتقاء طبقه شغلي وارمندان -4ماده 

 د بود.نهاي زششكي نخواهمشاغل تخصصي و تحقيقي و مشاغل مدیران و مشاغل ویژه رشته

موفق به  الذورارزیابي فوق هاياز الز  در طرحبه دليل عد  وسب امتي 01/01/1388وارمنداني وه قبل از تاریخ  -تبصره

 خواهد بود. 2/1/1388تاریخ از نامه و ينآی، ارتقاء طبقه شغلي آنان، مشمول این اندارتقاء گروه نشده

و نظایر آن وه تاریخ اجراي آنها مربوط بوه  « اصالحيه تغيير عنوان»تمامي موارد مربوط به تصویب ارتقاء گروه و  -5ماده 

 گردد. و مصوب مطرح دانشگاه بندي مشاغلباشد، الز  است در وميته طرح طبقهمي 01/01/1388از تاریخ قبل 
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 2صفحه  
 ،تمامي مواردي وه احتساب تجربه آنان به دليل تغيير رشته شغلي و نظایر آن منجر به تنشل طبقه شغلي گوردد  -تبصره

 د.گرد و مصوب دانشگاه مطرح مشاغل بنديباید در وميته طرح طبقه

توسعه یافته موضوع فهرسوت تصوویب    شاغلين مشاغل وارداني و باالتر و یا همترازان آنها وه در مناطق ومتر -6ماده 

هواي خراسوان شومالي، خراسوان جنووبي، وهگيلویوه و       اسوتان در  10/04/88مورخ  ه 36095ت /76294نامه شماره 

، بوشوهر، هرمشگوان، خوزسوتان و ایوال  خودمت      بویراحمد، چهارمحال و بختياري، وردستان، سيسوتان و بلوچسوتان  

به بعد(، از ی  سال تعجيل)وسر سال به نسوبت(، در   01/01/88نمایند، به ازاي هر ی  سال سوابق تجربي )از تاریخ مي

 شوند.طبقه شغلي برخوردار مي ارتقاء

( برابور  01/01/1388ات وشوري )مالک محاسبه ارتقاء طبقه شغلي افرادي وه قبل از اجراي قانون مدیریت خدم -7ماده 

اند، براي انطباق تجربه مقررات حاوم از سوابق تجربي بخش غير دولتي و همننين امتياز تعجيل در گروه استفاده نموده

 ، تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقي خواهد بود.(1)جدول شماره  آنان با جدول ارتقاء طبقه شغلي

شوند، چناننوه داراي  به خدمت رسمي آزمایشي و زيماني زذیرفته مي 01/01/1388ریخ وارمنداني وه بعد از تا -8ماده 

در طبقوات شوغلي جودول     ضوابطباشند ، براساس سوابق مذوور و رعایت مفاد این یا غير دولتي سوابق خدمت دولتي 

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

،  امه تشكيالت و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علو  زششكي وشورآئين ن  62ماده  در اجراي -9ماده 

 85حوداقل  و باالتر، 90منتهي به سوال   سال متوالي  جمدیران و وارمنداني وه مجموع امتياز ارزیابي عملكرد آنها در زن

 د.درصد باشد از ی  طبقه شغلي تشویقي )حداوثر ی  بار در طول خدمت( برخوردار مي شون

 هاي شغلي باالتر:ب( نحوه ارتقاء وارمندان به رتبه

رتبه متصدیان مشاغل تا سطح وارداني و وارشناسي و بواالتر بوه شورح     ارتقاءالز  براي  يتجربمدت سنوات  -10ماده 

 باشد:جدول ذیل مي

 اسي و باالترقابل قبول براي متصدیان مشاغل تا سطح وارداني و وارشن يتجرب(: مدت سنوات 2جدول شماره )

 هارتبه

 يتجربمدت سنوات 

 عالي خبره ارشد زایه مقدماتي

   20 8 0 الز  براي مشاغل تا سطح وارداني يتجرب مدت سنوات

 24 18 12 6 0 الز  براي مشاغل سطح وارشناسي و باالتر يتجرب مدت سنوات

هواي شوغلي تحوت عنواوین ووارداني و      شود وه به رشوته مشاغل وارداني و وارشناسي به مشاغلي گفته مي -1تبصره

یابد و یا این وه زست سازماني شاغلين داراي عنوان وارداني یا وارشناسي باشد. همننوين آن  وارشناسي تخصيص مي

است و از فوق العاده دسته از مشاغلي وه به موجب مقررات مربوط، همتراز مشاغل وارداني و یا وارشناسي شناخته شده

 گردد.ردار شده اند در زمره مشاغل مذوور محسوب ميجذب وارشناسي برخو

هاي خبره و عالي مستلش  مستندسازي تجربيات توسط وارمندان موي باشود. تجربيوات مودون     ارتقاء به رتبه -2تبصره 

 باشد:شده داراي ویژگيهاي زیر بوده و با تایيد وميته مربوط قابل اعمال مي
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 3صفحه  

 تجربيات بایستي مرتبط با شغل مورد تصدي باشد. -1

 هاي زيشين استفاده نشده باشد.براي وسب رتبه -2

ها و تهدیدها( مرتبط با شغل را وه بر اثور تجربيوات   ها، فرصتمسائل، چالشها و مشكالت )موانع، محدودیت -3

 وارمندان شناسایي شده، بيان نماید.

 رفع موانع و مشكالت ارائه گردد.  هاي مناسب جهت گيري و راه حلنتيجه -4   

 يمتصود  يومتور از وارشناسو   يليصالح با مدارک تحصو ید مراجع ذيتائ ووه به موجب مقررات  يوارمندان – 3تبصره 

 ابند.یارتقاء  يرتبه عالتار مقررات مربوط یت سایتوانند با رعا يشده اند م يمشاغل وارشناس

توسعه یافتوه موضووع فهرسوت     تر و یا همترازان آنها وه در مناطق ومتربراي شاغلين مشاغل وارداني و باال -4تبصره 

هاي خراسان شمالي، خراسان جنووبي، وهگيلویوه و   استان در 10/04/88مورخ  ه36095ت /76294تصویب نامه شماره 

ت بویراحمد، چهارمحال و بختياري، وردستان، سيستان و بلوچسوتان، بوشوهر، هرمشگوان، خوزسوتان و ایوال ، خودم      

به بعد(، دو سال )وسر سال به نسبت(، قابل محاسوبه   01/01/88نمایند، به ازاي هر ی  سال سوابق خدمتي )ازتاریخ مي

 خواهد بود.

در هموان رتبوه بواقي     همنناناند، را برابر ضوابط وسب نموده رتبه مربوط ،قوارمنداني وه  در مرحله تطبي -5تبصره 

 را احراز نمایند. ضوابط اجرایير عوامل مندرج در این خواهند ماند تا شرایط خدمتي و سای

هوا بوه   شوند از طي وردن برخي رتبوه نخبگاني وه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي -11ماده 

 شوند:شرح زیر معاف مي

 تر از طي وردن رتبه مقدماتي،( مشاغل وارداني و زایين1

 هاي مقدماتي و زایه.طي وردن رتبه ( مشاغل وارشناسي و باالتر از2

 ضوابط و شرایط خواهند بود.این  هاي بعدي تابع نخبگان مذوور براي وسب رتبه -تبصره

 .باشدميدر دوره مورد نظر  نمرات ارزشيابي ساالنهن يانگيممالک ارزیابي وارمندان براي ارتقاء رتبه براساس  -12ماده 

موالک   "ر نظا  مدیریت عملكرد در وزارت بهداشت ، درموان و آمووزپ زششوكي   استقرا ضوابط"زس از ابالغ  -تبصره

 خواهد بود. اجرایي مذوور ضوابطارزیابي عملكرد وارمندان و مدیران ارتقاء رتبه، نتایج 

 تحقق شرایط زیور الشاموي   ،«ب»قسمت  در 11و  10مواد وارمند به ی  رتبه باالتر، عالوه بر رعایت  ارتقاءبراي  -13ماده 

 است:

 به رتبه زایه: ءبراي ارتقا( الف

 ،يدر طول ارتقاء رتبه شغلوارمند   انهيسالارزیابي از ين مجموع امتيانگيمدرصد امتياز از  60وسب حداقل  .1

 رمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه.ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظا  آموزشي وا 300گذراندن  .2
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 4صفحه  
 :به رتبه ارشد ءب( براي ارتقا

 ،يدر طول ارتقاء رتبه شغلوارمند نه ايسال يابیاز ارزين مجموع امتيانگيمدرصد امتياز از  70قل وسب حدا .1

 .ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظا  آموزشي وارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه 250گذراندن  .2

 :به رتبه خبره ء( براي ارتقاج

 ،يدر طول ارتقاء رتبه شغلوارمند نه ايسال يابیاز ارزين مجموع امتيانگيمدرصد امتياز از  80وسب حداقل  .1

 .ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظا  آموزشي وارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه 200گذراندن  .2

 :به رتبه عالي ءد ( براي ارتقا

 ،يدر طول ارتقاء رتبه شغلوارمند نه ايسال يابیاز ارزين مجموع امتيانگيم درصد امتياز از 90وسب حداقل  .1

 .ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظا  آموزشي وارمندان  مصوب هيأت امناء دانشگاه 150گذراندن   .2

توسوعه یافتوه موضووع فهرسوت      براي شاغلين مشاغل وارداني و باالتر و یا همترازان آنها وه در مناطق ومتر -تبصره

شمالي، خراسان جنوبي، وهگيلویوه و   هاي خراساناستاندر  10/04/88مورخ  ه 36095ت /76294تصویب نامه شماره 

بویراحمد، چهارمحال و بختياري، وردستان، سيستان و بلوچسوتان، بوشوهر، هرمشگوان، خوزسوتان و ایوال ، خودمت       

درصود امتيوازات    80و 70،  60،  50عالي به ترتيب نيازمند  و هاي شغلي زایه، ارشد، خبرهنمایند، براي ارتقاء به رتبهمي

 باشند.وط حسب مورد ميموضوع جداول مرب

امتيازات وسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا براي ارتقاي همان رتبه مالک عمل خواهود   -14ماده 

 بود و براي ارتقاهاي بعدي قابل محاسبه نيست.

 باشد. يمجاز م 22/5/1390خ یمذوور از تار ياعمال رتبه ها – 15ماده 

آنها  يبوده اند اعمال رتبه ها دارا راارتقاء رتبه  يط عمومیخ مذوور شرایتا تار 1/1/88خ یاز تار وه يوارمندان - 1تبصره 

 مجاز است. 22/5/90خ یاز تار

خ مذوور بازنشسته شده اند مشمول ارتقاء رتبه بر اساس ضووابط فووق   یتا تار 1/1/88خ یوه از تار يوارمندان -2تبصره 

 باشد. ينم

 ير نمو یباشند امكانپذ يش دارا ميرا ن يط ارتقاء رتبه بعدیوه شرا يوارمندان يبرا يدو رتبه شغلوسب توامان  -3تبصره 

 باشد.

 در خصوص وارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت تجربه براي ارتقاء رتبه مالک عمل مي باشد. -4تبصره 

اي بوا  در وميتهدانشگاه د و خبره توسط ستاد هاي ارشارزیابي عوامل مربوط و بررسي استحقاق ارتقاء به رتبه -16ماده 

 گيرد:ترويب ذیل مطرح و مورد تصویب قرار مي

 ،معاون زشتيباني رئيس وميته .1

 )دبير(،یا عناوین مشابه مدیر توسعه سازمان و تحول اداري .2

 ،مدیر نيروي انساني .3

 ،مشاغل ين مسئول طبقه بندیباالتر .4

 رتبه خبرهزارت بهداشت جهت ارتقاء مروش توسعه مدیریت و تحول اداري ونماینده  .5
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 5صفحه  
در ایون دسوتورالعمل     16مواده  ارزیابي عوامل مربوط و بررسي استحقاق ارتقاء به رتبه عالي ابتدا در وميتوه موضووع   

 وزارت تحوول اداري توسعه مودیریت و   مروشبه با مستندات مربوطه به منظور تصویب  تأیيدطرح و در صورت مدانشگاه 

 دد.گرارسال مي متبوع




