
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  
  
  
  

  
  

   ،مدیریت تشكیالت سان طبقھ بندی مشاغل وآموزش گروه كارشنا    
     آموزش و بودجھ برنامھ ای معاونت پشتیبانی               
  

  ٨۵پائیز 
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  آئین نامھ اجرایي طرح طبقھ بندي مشاغل
  كلیات و تعاریف

  
 میشود مشاغلي است كھ حسب یبقھ بندمشاغلي كھ براساس ضوابط این آیین نامھ ط

 بھ عنوان پست ثابت یمورد در وزارتخانھ ھاو موءسسات مشمول قانون استخدام كشور
 بھ عنوان شغل ی دولتی شركتھای تابع مقررات استخدامی دولتی و در شركتھایسازمان

مان پستھا و مشاغلي كھ جنبھ استمرار ندارد و یا از طرف ساز. مستمر شناختھ شده است
شناختھ شده یا بشودمشمول مقررات ی  كشور بعنوان مشاغل كارگری و استخدامیامور ادار

  .این آیین نامھ نخواھد بود
 كھ از لحاظ نوع كاروحرفھ و ی شغلیعبارت است از مجموع شرح رشتھ ھا:رستھ 
 ی است كھ ِمی بھ نحوی داشتھ باشند و این وابستگی نزدیكی و تجربھ وابستگیرشتھ تحصیل

  .توان آنھا را در یك گروه قرار داد
 كھ از لحاظ نوع كار مشابھ بوده ولي از ی عبارت است از چند طبقھ شغل: یرشتھ شغل

طبقھ یك ھر .  باشدی درجات مختلف می وظایف و مسئولیتھا داراینظر اھمییت و دشوار
  . شودی محسوب می از لحاظ اھمییت پایین ترین سطح آن رشتھ شغلیرشتھ شغل

 كھ بھ منظور مشخص كردن وظایف و مسئولیتھا یعبارت است از شرح: یح رشتھ شغلشر
  ، تعریف ،عنوانی و تعین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص بھ آن تھیھ مي شود و حاو

 حداقل شرایط احرازو ھمچنین تاریخ تصویب و شماره  ،از وظایف و مسئولیتھای نمونھ ا
  . باشدیقات آن مشاغل است م رشتھ و طب،تشخیص كھ مبین رستھ 

 رسد عنوان ی ھر شغل بھ تصویب می برای شغلی كھ در مجموعھ شرح رشتھ ھای عناوین
 مشمول این آیین نامھ ی دولتیمشاغل است و وزارتخانھ ھا و موسسات و شركتھای رسم

 در كلیھ احكام ی یا شغل مستمر بھ طبقات شغلیموظفند پس از تخصیص پست سازمان
عناوین مزبور را ا و اوراق بودجھ مربوط بھ آنان منحصریمستخدمین اسناد مال یكارگزین
  .بكار برند

 یعبارت است ازیك یا چند پست كھ از نظر وظایف و مسئولیتھا و دشوار : یطبقھ شغل
) ب.  دادیبھ ھمھ آنھا بتوان عنوان واحد) الف: كھ یكار با یكدیگر مشابھ باشند بھ نحو

ھنگام استخدام ) ج. ھا ازنظر مھارت تحصیالت و تجربھ یكسان باشد آنیشرایط احراز تصد
  . آنھا حقوق یكسان در نظر گرفتیو انتصاب شاغل بتوان برا

  
  : مشاغلی آیین نامھ اجرایی طرح طبقھ بند١٤ماده 

  
 ی شغلی نحوه محاسبھ تجربھ قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشتھ ھا١/١/٧٠از تاریخ 

  .ل خواھد بودبراساس ضوابط ذی
  

  
  
 مستخدم است كھ سبب ی و یا غیر دولتیدولتمراد از تجربھ آن بخش از خدمات ) الف  

 وی بھ تناسب جزء ھریك از موارد یافزایش مھارت مستخدم می گرددو در تعیین گروه شغل
  .ثر باشدؤمشروحھ ذیل می تواند م

ھ در رشتھ مربوط بھ تجربھ مربوط عبارت از آن قسمت از خدمات مستخدم است ك) ب  
   . او باشدیشغل مورد تصد
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تجربھ مشابھ عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است كھ در زمینھ شغل مورد ) ج 
  تجربھ كار پردازی برای انبار داری. مانند تجربھ كمك بھیاری برای بھیاری (تصدی او باشد

طھ مورد عمل برای ضاب) ج(و)ب(و )الف(با توجھ بھ تعاریف مندرج در بندھای )  د 
  . زیر خواھد بودیمحاسبھ تجربھ قابل قبول جمع ردیفھا

  .یكلیھ خدمات انجام شده در رشتھ مربوط بھ شغل مورد تصد )١
  . مشابھ شغل مورد تصدییكلیھ خدمات انجام شده در رشتھ ھا )٢
  . یك و دویاز بقیھ خدمات معادل جمع ردیفھا )٣

  . بوط مستخدم قابل احتساب خواھد بود تجربھ غیر مر٣/١توضیح در ھر حال          
 كھ در طول خدمت در ارتباط با شغل ینحوه احتساب تجربھ در مورد مستخدمین )٤

 و باالتر ٩باالتر ارائھ نمایند جھت ارتقاء بھ گروھھای  یمورد تصدی مدرك تحصیل
  .بشرح زیر مي باشد

  .االتر لیسانس مربوط و بی مربوط و مشابھ با مدرك تحصیلیكل سوابق تجرب .١
 شده مربوط و ی سوابق ط٢/١ لیسانس مربوط یپس از اخذ مدرك تحصیل .٢

  . فوق دیپلم قابل احتساب استیمشابھ با مدرك تحصیل
 شده مربوط و ی سوابق ط٣/١پس از اخذ مدرك تحصیلي لیسانس مربوط  .٣

  . دیپلم قابل احتساب استیمشابھ با مدرك  تحصیل
 لیسانس قابل احتساب یمدرك تحصیلازبقیھ سوابق معادل خدمات بعد از اخذ  .٤

  .خواھد بود
پس از اخذ مدرك فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طي شده مربوط و مشابھ با  .٥

  .مدرك دیپلم قابل احتساب است 
 تخصیص یافتھ اند در ی مربوط در گروه استحقاقی كھ حسب مدارك تحصیلیمستخدمین )و 

شغل مورد تصدی در ھر حال تنزل گروه  باالتر در ارتباط با یصورت ارائھ مدرك تحصیل
  .نخواھند یافت

بھ ) ج(و)ب( مستخدمین با توجھ بھ تعاریف مندرج در بندھای یمدت خدمت وظیفھ عموم) ز 
  .قابل احتساب است) د(تناسب جزو ھریك از موارد مندرج در بند 

  
ي آن ارتقاء گروه عبارت است ازانتصاب مستخدم بھ پست یا شغل مستمری كھ طبقھ شغل

یا بر اساس طرح ھای طبقھ بندی مشاغل بھ سبب احراز شرایط . در گروه باالتر قرار دارد
 كھ گروه آن ی ویا سایر شرایط مقرر در طرحھای مزبور در طبقھ شغلی و یا تحصیلیتجرب

  .باالتر است قرار گیرد
طرح طبقھ   مستخدم با تائید كمیتھ اجرایيبيارتقاء گروه براساس نتایج حاصلھ از ارزشیا

 ( و یا بھ حد نصاب رسیدن امتیاز الزم )  گروھھای عادی (بندی مشاغل از تاریخ استحقاق 
  .خواھد بود)  یروھھای تخصصگ

 و ٩ مطلوب و برتر از دیپلم برای ارتقاء بھ گروھھای یدر صورت ارائھ مدارك تحصیل
 و ٨بھ گروھھای  سوابق تجربي مستخدم در مشاغل تخصیص یافتھ ٢/١باالتر جدول حقوق 

رشتھ ھای شغلي كھ دارای ( ھم سطح  یارشتھ ھای شغلي یباالتر كھ در ھمان رشتھ شغل
و با مدرك ) ئولیتھای مشابھ و شرایط احراز ھم عرض باشندس وظایف و م،عناوین مشابھ 

  . پایین تر از مدرك تحصیلي فوق دیپلم یا لیسانس محاسبھ مي شودیتحصیل
 پاره وقت ی افرادی كھ با استفاده از ماموریت آموزشیتجربدر خصوص محاسبھ سوابق 

 دوره یچنانچھ مستخدم در ضمن ط:  شوند مقرر گردیدی جدید میموفق بھ اخذ مدرك تحصیل
بھ خدمت اشتغال داشتھ )ساعت مقرر ھفتگي%٥٠( ساعت كار مقرر٢/١ بیش از یآموزش

 معادل در ھر صورت یاستخدام یا ارزش یباشند و طي این دوره منجر بھ اخذ مدرك تحصیل
 ماه بوده و رعایت مفاد دستورالعمل نحوه احتساب تجربھ و ٣٦بحداكثر مدت قابل احتسا
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 تمام وقت مدت مذكور یدر مورد ماموریت آموزِش.  استیسایر مقررات مربوط الزام
  . باشدیبعنوان تجربھ قابل محاسبھ نم

و آزادگان و رزمندگان كھ با  نجانبازا( ایثارگرانیصوص محاسبھ سوابق تجرِبدرخ
 ی با ارزش استخدامی تمام وقت موفق بھ اخذ مدرك تحصیلیاستفاده از ماموریت آموزش
  . باشدی آنان بعنوان تجربھ بمنظور ارتقاء گروه قابل محاسبھ میگردند مدت ماموریت آموزش

 یكام كارگزین دھند احی جانبازی یا افزایش در صد جانبازی ارائھ می كھ گواھیایثارگران
از تاریخ ) یو گروه تشویقی مقطع تحصیل( آنان بھ لحاظ استفاده از امتیازات مربوطھ 

  . و یا پرسنل جدیداالستخدام از تاریخ استخدام قابل محاسبھ مي باشد١/١/٧٠
  : است یارائھ مدارك زیر الزامی برای احتساب تجربھ بخش غیر دولت

  . خاتمھ و عنوان شغل مورد تصدی، استمرار ،سابقھ كار با قید تاریخ شروع ی گواھ )١
 سنوات مختلف معتبر و تائیدیھ پرداخت كسور یارائھ لیست یا سیاھھ ریز حقوق )٢

 . یا سھمیھ بیمھیبازنشستگ
  .سیس از مراجع ذیربطأسسھ یا ارائھ جواز تؤ ثبت شركت یا میگواھ )٣

از تجربھ  مستخدمین فقط آن قسمت ی احتساب تجربھ بخش غیر دولتر د: توضیح
  .مستخدم كھ در رشتھ شغل مورد تصدی او باشد مالك محاسبھ خواھد بود

 ی كھ مستخدمان در حاالت استخدامی مدت زمانی آیین نامھ اجرای١٤براساس مفاد ماده 
  . باشدی باشند بھ عنوان تجربھ در ارتقای گروه آنان قابل محاسبھ نمیزیر م
  
   بھ خدمتیآمادگ )١
   ایام تعلیق )٢
 یشستگایام بازن )٣
 ٠٠٠ بدون حقوق و ی مرخص،نظیر انفصال موقت (ایام عدم اشتغال  )٤
 

 مقرر در طرح یسنوات خدمت كارمندان نیمھ وقت وارتقای گروه بھ نسبت سوابق تجرب
 .طبقھ بندی مشاغل و یا مقررات مربوط محاسبھ خواھد گردید

 بدون حقوق یسسھ متبوع از مرخصؤ میتواند با موافقت وزارتخانھ یا میمستخدم رسم
 .استفاده كند

 جزو سوابق خدمت ی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی مدت مرخص:تبصره یك 
  )گرددی بعنوان تجربھ نیز محاسبھ نم(محسوب نخواھد شد

  
  : ایثار گرانیگروه تشویق

  
 اسرا ،بخشنامھ آزادگان ٢ و بھ موجب بند ١/٨/٧٢د مورخ /٢٧٢٧براساس مفاد بخشنامھ 

از كار %٤٠جانبازان تا حداكثر ، سال سابقھ اسارت یا مفقودیت ٣اكثر و مفقودین تا حد
 ماه سابقھ خدمت متناوب در ٩ یا ی ماه سابقھ خدمت متوال٦رزمندگان با حداقل ، یافتادگ
تا تاریخ آتش بس ) ٣١/٦/٥٩ (یآغاز جنگ تحمیلی درفاصلھ زمان جبھھ

براساس نظام ( خود یستحقاق باالتر از گروه ایھمواره از دو گروه تشویق)٢٩/٥/٦٧(
  .شوندی برخوردار م) ھماھنگ پرداخت

 سازمان مدیریت و برنامھ ریزی ٢٨/٥/٨١ط مورخ /.١٥٧٢٩/٣براساس بخشنامھ 
.  گروه بوده ٤ خدمات برجستھ مدیران تا ، ایثارگری یكشور مجموع گروھھای تشویق

 تجاوز نخواھد ٢٠ حداكثر گروھھای قابل احراز توسط مستخدمین از گروهدر ھر حال 
  )٧/٣/٨١تاریخ اجرا (  .كرد
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      :) یارفاق ( بسیجیان عضو گردانھای عاشورایگروه تشویق
  

 امنیت ی شورای عال مصوبھ یكصد و شصت و نھمین جلسًھیبراساس دستورالعمل اجرای
 و بھ موجب ی اصالح٣مادهء ) ه(در اجرای تبصرهء بند )  بسیجیطرح فراخوان(یمل

 كشور ی سازمان امور اداری و استخدام٢٧/١٢/٧٥ مورخ ٥٣٤/٤١/٢ره بخشنامھء شما
 سال عضویت فعال و مستمر در گردانھای عاشورا داشتھ اند و ٤ كھ حداقل یبھ بسیجیان

 نیروھای مقاومت بسیج در شھرستانھا ی نواحیمراتب عضویت آنھا بھ تایید فرماندھ
عالوه بر گروھھای ) یارفاق(رسیده باشد با رعایت شرایط زیر یك گروه تشویقي 

  .استء قانون نظام ھماھنگ پرداخت قابل اعطا٤ ماده ٤  یموضوع تبصره
  
  

    : طرح طبقھ بندی مشاغلیگیھای كمیتھ اجرایژوی
  
   یمراقبت و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدام )١
   و وحدت روش در اجرای وظایف محول شدهیھماھنگ )٢
  لوگیری از تراكم امورسیاست عدم تمركزو ج )٣
  یتسریع در انجام امور كارھای محول شده بھ خصوص امور پرسنل )٤
  با قانون و مقررات مربوطیتطبیق موارد ارجاع )٥
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  :روش ارزیابي
  

واحد كارگزیني وزارتخانھ یا موء سسھ دولتي مربوط برگ تشخیص و ارزیابي مشاغل تخصصي و تحقیقي 
یشنھاد واحد مرب وط م ستخدم در اختی ار م شمولین ای ن ط رح ك ھ واج د ش رایط اح راز م ذكور م ي             را بنا بھ پ  

  .باشند قرار میدھد
ب  رگ ت  شخیص و ارزی  ابي توس  ط م  ستخدم تكمی  ل و توس  ط واح  د متب  وع م  ستخدم ھم  راه ب  ا م  دارك الزم ب  ھ    

 را ن سبت ب ھ من درجات    ك ارگزیني ب ا مراجع ھ ب ھ س وابق ام ر رس یدگي الزم        . كارگزیني ذیربط تسلیم میگ ردد    
برگ مزبور و ضمن تایید كتبي ھمراه ب ا م دارك مرب وط ب ھ كمیت ھ اجرای ي ط رح طبق ھ بن دی م شاغل ت سلیم              

ارزشیابي شغل و شاغل با توجھ بھ محاسبھ امتیازات مربوط بھ عوامل طرح از طریق كمیتھ اجرایي .میدارد
تخدم از لحاظ تخ صیص گ روه دوازده ب رای    و بر اساس آن وضع مس .طرح طبقھ بندی مشاغل انجام میگیرد     

 ب رای دارن دگان م درك تح صیلي لی  سانس و     ١۴و١٣و١٢دارن دگان م درك تح صیلي ف وق دی پلم و گروھھ ای       
 ب رای دارن دگان م درك تح صیلي     ١۶و١۵و١۴ برای دارندگان مدرك تحصیلي ف وق لی سانس و      ١۵و١۴و١٣

  .دكتری تشخیص میگردد
باستثتاء موضوع (بي مشاغل مشمولین این طرح در یك پست سازماني در ھر حال فاصلھ زماني بین ارزشیا

  .با ارزشیابي بعدی نباید از یكسال كمتر باشد)  عامل ارزشیابي مشاغل٣تبصره 
  
  :منزلت كلي شغل -١

  ) امتیاز٧تا(درجھ سھ 
  .این درجھ بھ مشاغل كارداني در كلیھ رستھ ھای مختلف طرح طبقھ بندی مشاغل اختصاص دارد

  ) امتیاز١۴تا ٨(درجھ دو -٢
این درجھ بھ مشاغل كارشناسي و ھمتراز آن در رستھ ھای اداری و مالي ، آموزشي و فرھنگي و امور 

  .اجتماعي اختصاص دارد
  ) امتیاز١٧ تا ١٣( درجھ یك -٣

این درجھ بھ مشاغل كارشناسي و ھمتراز آن در رستھ ھای فني و مھندسي ، بھداشتي و درماني ، 
  . محیط زیست و فرابری داده ھا اختصاص داردكشاورزی و

  
  : شرایط محیط كار -٢

این عامل شرایط خاص محیط كار را با توج ھ ب ھ ل زوم گذران دن ق سمتي از اوق ات اداری در ش رایط مختل ف           
  .محیطي  مورد ارزیابي و سنجش قرار میدھد

ص  حرائي، كارگ   اھي ،   درای  ن س  طح ل  زوم انج  ام وظ  ایف مرب   وط ب  ھ ش  غل ب  صورت فعالیتھ  ای          -٣درج  ھ  
  ) امتیاز۵تا (آزمایشگاھي و یا بیمارستاني در حداقل یك سوم اوقات اداری مي باشد

در ای  ن س  طح ل  زوم انج  ام وظ  ایف مرب  وط ب  ھ ش  غل ب  صورت فعالیتھ  ای ص  حرائي ، كارگ  اھي ،           -٢درج  ھ 
  )امتیار١٠تا ۶(آزمایشگاھي و یا بیمارستاني در حداقل یك دوم اوقات اداری مي باشد

 در ای   ن س   طح ل   زوم انج   ام وظ   ایف مرب   وط ب   ھ ش   غل ب   صورت فعالیتھ   ای ص   حرائي، كارگ   اھي   -١ج   ھ در
  .،آزمایشگاھي و یا بیمارستاني معموال بطور تمام وقت مي باشد

در صورتیكھ بخشي از س وابق تجرب ي ش اغل قب ل از ارزی ابي پ ست م ورد ت صدی فعل ي او قب ل از ارتق ا ب ھ                  
كارگاھي ،آزمایشگاھي یا بیمارستاني طي شده باشد ب ھ ازای ھرس ال   بھ صورت فعالیت صحرائي،  ١٢گروه  

  . امتیاز منظور خواھد شد۵تجربھ در فعالیتھای مزبوز یك امتیاز و حداكثر 
  
  : سوابق تجربي-٣

این عامل آن قسمت از س وابق خ دمت و تجرب ھ در رش تھ ھ ای تخص صي ش غل فعل ي ش اغل را ك ھ ب رای او                   
  .را مورد ارزشیابي قرار میدھدایجاد تبحر و تخصص مي كند 

حداقل ( بازاء ھر سال تجربھ در رشتھ مربوط و مشابھ بعد از اخذ مدرك تحصیلي مندرج در شرایط احراز   -
   امتیاز ٢)لیسانس

  امتیاز۵/١برای سوابق تجربي در رشتھ مربوط و مشابھ با مدرك فوق دیپلم 
  ره كامل متوسطھ یك امتیازبرای سوابق تجربي در رشتھ مربوط و مشابھ با مدرك دو

 و ب االتر ح سب م دارك تح صیلي     ١۴و١٣و١٢بازای ھر سال تجربھ در مشاغل مدیریت در سطح گروھھ ای   
     .لیسانس، فوق لیسانس و دكترا دو امتیاز بھ جمع امتیازات فوق افزوده میشود
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شیابي مشاغل مدیران در ضمن متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستي كھ قبل از پنج ماه مقرر در طول ارز    

تغییر سمت دھند مدت تصدی آنان بعنوان س ابقھ م دیریت در عام ل س وابق تجرب ي ای ن ط رح قاب ل احت ساب               
ب  دیھي اس  ت ك  ھ امتی  از مزب  ور ب  ھ آن ق  سمت از س  وابق   . ب  وده و از امتی  از مرب  وط برخ  وردار خواھن  د ب  ود 

بھ ازای ھ ر  . سالمي صورت گرفتھ باشدمدیریت و سرپرستي تعلق خواھد گرفت كھ بعد از پیروزی انقالب ا     
  سال تجربھ كھ در مشاغل كارشناسي طي شده باشد یك دوم امتیاز 

 در م  ورد دارن  دگان م  درك ف  وق    ١٣ درم  ورد دارن  دگان م  درك لی  سانس و   ١٢فق  ط در م  ورد ارتق  اء گ  روه   
ین ي ش ده در    در مورد دارن دگان م درك دكت را در ص ورتیكھ م ستخدم ب ا داش تن تجرب ھ پ یش ب             ١۴لیسانس و   

شرایط احراز طبقھ شغلي مربوط و موفق بھ ارتق اء گ روه نگ ردد ت ا اح راز امتی از الزم ب رای ارتق ای گ روه                 
  .بازای ھر سال تجربھ مازاد امتیاز افزوده خواھد شد

  . میباشد۶٠حداكثر امتیاز مربوط بھ سوابق تجربي 
  
  
  : یا ابداعاتتالیفات و آثار علمي و تخصصي یا اختراعات و اكتشافات و-۴
  

این عامل ارزش و اھمیت آث ار علم ي و تخص صي و اختراع ات و اب داعات ش اغل را در رش تھ تخص صي و                
  .شغلي او مورد ارزیابي قرار میدھد

فعالیتھای شاغل در زمینھ این عامل در سطح دستگاه متبوع مستخدم تاثیر عیني  داشتھ و قاب ل    : درجھ سھ 
  ) امتیاز ۵تا ( .استفاده كاركنان ذیربط مي باشد

فعالیتھ ا ش اغل در زمین ھ ای ن عام ل در س  طح ك شور در مراك ز علم ي ، ص نعتي ، فرھنگ ي و ی  ا           : درج ھ دو 
  ) امتیاز١٠تا۶.(اداری قابل استفاده میباشد

فعالیتھ ای ش اغل در زمین ھ ف وق ال ذكر ب ھ ت شخیص مراج ع ذی ربط در مراك ز علم ي ، ص نعتي و               : درجھ ی ك  
  )  امتیاز١۵ تا ١١.(ھای خارج نیز قابل استفاده مي باشدفرھنگي و یا اداری كشور

  . مي باشد١۵حداكثر امتیازات مربوط درجات فوق 
  
  : ارائھ طرحھای ارزنده-۵

  ) امتیاز٣تا(طرح ارائھ شده بھ تایید باالترین مقام مسئول یا یكي از معاونان ذیربط رسیده باشد: درجھ دو
  . مي باشد١٢حداكثر امتیاز این عامل )  امتیاز۶تا(ا درآمده باشدطرح ارائھ شده بھ مرحلھ اجر: درجھ یك

  
  : دوره ھای آموزشي-۶

 ١٠ امتی از و ح داكثر   ٢ ساعتھ و یا مع ادل آن ب ھ روز   ١٠٠این عامل بازای ھر دوره یا مجموع چند دوره     
  .امتیاز منظور میگردد

 ١٠٠ امتیاز و بھ ٢ساعت اول ١٠٠ ساعت باشد بھ ۴٠٠در مورد دوره ھای آموزشي كھ مدت آن بیش از 
 امتی از  ۴جم ع امتی از ب رای چنی ین دوره ھ ایي ح داكثر       . ساعت دوم و سوم ھر كدام یك امتیاز تعلق میگ ردد  

  .خواھد بود
  . میباشد١٠حداكثر امتیاز این عامل 

  
 بھ بعد در زمین ھ ھ ای مرب وط ی ا م شابھ ش غل م ورد        ١٣۵٨ ساعت تدریس از سال   ۵٠بھ ازاء ھر    :تبصره

صدی م  ستخدم ب  شرط آنك  ھ ای  ن ام  ر خ  ارج از وظ  ایف اص  لي و م  ستمر وی باش  د براس  اس گ  واھي مرك  ز     ت  
  . امتیاز منظور مي گردد۵آموزشي مربوط یك امتیاز و حداكثر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ٧ - ٧

شرایط احراز تحصیلي و تجربي كلیھ رستھ ھای طرح طبقھ بندی مشاغل بھ استثناء رستھ 

  )فا دارندگان درجات ھنریصر(فرابری داده ھا و طرح ھنرمندان

 
  گروه              

  مدرك  
     تحصیلي

١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

                  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠      پایان دوره ابتدایي

پایان دوره اول 
                ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠        متوسطھ

پایان دوره كامل 
            ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠            متوسطھ

 -فوق دیپلم 
          ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠              یكاردان

 -لیسانس 
      ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠                یكارشناس

 –فوق لیسانس 
    ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠                   ارشدیكارشناس

  ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠                    دكترا
  
  
  

   دارندگان وسائط نقلیھ تندرو و سبك و سنگینی و تجربیشرایط احراز تحصیل
  

  گروه                  
    ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  مدرك تحصیلي

دارندگان وسائط 
نقلیھ تندرو سبك 

  )راننده(
٢٧  ٢٣  ١٧  ١٢  ٥  ٠  

مدارك 
 یتحصیل

ششم 
 یابتدائ

  پایھ یك
دارندگان وسائط 

نقلیھ تندرو سنگین 
  )راننده(

٢٥  ٢٢  ١٦  ١٠  ٥  ٠    
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   رستھ فنآوری اطالعاتی و تجربیجدول شرایط احراز تحصیل
  

  گروه            
  

  یمدرك تحصیل
١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  

پایان دوره 
            ٢٣  ١٨  ١٣  ٨  ٣  ٠    كامل متوسطھ

فوق دیپلم 
          ٢٣  ١٨  ١٣  ٨  ٣  ٠      یكاردان

لیسانس 
      ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠        یكارشناس

فوق لیسانس 
ی كارشناس

  ارشد
        ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠    

  ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠            دكترا
    . باشدیبرای شاغلین م"  جدول صرفا١ردیف * 
  
  
  

   خطاطی در رشتھ شغلی و تجربیجدول شرایط احراز تحصیل
  

  گروه                  
  گواھینامھ 
  یخوشنویس

١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  

      ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  درحد متوسط
      ٢٣  ١٨  ١٣  ٨  درحدخوش

  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠  یدرحدعال
  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠    درحدممتاز

  ١٨  ١٣  ٨  ٣  ٠    درحداستادی
  

 و باالتر جدول حقوق بر اساس ضوابط طرح ١٢ بھ گروھھای یتخصیص متصدیان این رشتھ شغل
  . گیردیھنرمندان كشور صورت م

  
  
  

   مامور حراستی در رشتھ شغلی و تجربیجدول شرایط احراز تحصیل
  

  گروه              
  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  یمدرك تحصیل

          ٢٢  ١٨  ١٣  ٨  ٤  ٠  وق دیپلمف
      ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٣  ٠    لیسانس

    ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٣  ٠      فوق لیسانس
  ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٣  ٠        دكترا
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  جدول شرایط احراز تحصیلی و تجربی در رشتھ شغلی مسئول گزینش
  

  گروه              
  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  یمدرك تحصیل

          ٢٢  ١٨  ١٣  ٨  ٤  ٠  فوق دیپلم
      ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٣  ٠    لیسانس

    ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٣  ٠      فوق لیسانس
  ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٣  ٠        دكترا

  
  
  
  

 با ی رستھ اداری و مالی مستخدمین رشتھ ھای شغلی و تجربیجدول شرایط احراز تحصیل
  ی مقطع ابتدائیمدرك تحصیل

  
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  گروه

  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠  یسنوات تجرب
  
  
  
  

ی  در رشتھ ھای شغلی پایان دوره ابتدائیجدول روند ارتقاء گروه دارندگان مدرك تحصیل
  رستھ خدما ت

  
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  یگروه مدرك تحصیل

  ٢٥  ٢٠  ١٥  ١٠  ٥  ٠  یپایان دوره ابتدائ
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  محققان ، كارشناسان ، متخصصان ، مشاوران ، بازرسانجدول تخصیص امتیازات عوامل 
  یسیستم ارزیاب

  
  حداكثر امتیاز           ٣          ٢                         ١           شرح عوامل  ردیف

 یمنزلت كل   *١
  یشغل

 بھداشتي –ی ومھندسیفن ١٧-----١٣
 فرابری – كشاورزی ومحیط زیست – یودرمان
     داده ھا

١٤--------٨  
 و ی آموزش- اداری ومالي

      امور یفرھنگ
    یاجتماع

 امتیاز         ٧  
 یاغل كاردانشبھ م

در كلیھ رستھ ھای 
  مختلف

  

شرایط محیط    *٢
  كار

 -یفعالیتھای صحرائ     ١٥------١١
 بصورت تمام یآزمایشگاه ویا بیمارستان-یكارگاھ

  وقت

١٠------٦       
 -یفعالیتھای صحرائ

آزمایشگاه   ویا -كارگاھي
 ٢/١بصورت ی بیمارستان

  اوقات اداری

 امتیاز          ٥
 -یفعالیتھای صحرائ

آزمایشگاه   -یكارگاھ
نی ویا بیمارستا

 اوقات ٣/١صورت ب
  اداری

  

دررشتھ مربوط ومشابھ با  امتیاز           ٢  یسوابق تجرب   *٣
   و باالتر لیسانسمدرك تحصیلي

 امتیاز        ٥/١
 مربوط و مشابھ در رشتھ

 فوق یبامدرك تحصیل
  دیپلم

  امتیاز         ١ 
در رشتھ مربوط و 

مشابھ بامدرك 
   دیپلمیتحصیل

         ٦٠  

 یتالیفات و آثار علم  ٤
 ویا یو تخصص

اختراعات و اكتشافات 
  ویا ابداعات

 ی صنعتیدرمراكزعلم      ١٥------١١
 ویا اداری كشورھای خارج قابل استفاده یفرھنگ

  باشد

١٠------٦       
 ی صنعتیدرمراكز علم

ویااداری داخل ی فرھنگ
  كشور قابل استفاده باشد

 امتیاز           ٥
قابل استفاده كاركنان 

  ذیربط  باشد

        ١٥        
درصورتیكھ تالیفات 

 از درجات یمستخدم تلفیق
 باشد فقط امتیاز ٣و٢و١

باالترین درجھ ای كھ برای 
ردیده مستخدم تعیین گ

  احتساب خواھد شد
ارائھ طرحھای   ٥

  ارزنده
طرح ارائھ شده بھ مرحلھ  امتیاز        ٦تا 

  اجرا درآمده باشد
  امتیاز       ٣تا 

طرح ارائھ شده بھ تایید 
باالترین مقام مسئول یا 
یكي از معاونین ذیربط 

  رسیده باشد

   
  
   --------  

  

دوره ھای   ٦
  یآموزش

 امتیاز ١٠امتیاز و حداكثر ٢ساعتھ ویا معادل آن بھ روز ١٠٠جموع چنددوره بھ ازای ھر دوره یا م
ساعت اول ١٠٠ ساعت باشد بھ ٤٠٠ كھ مدت آن بیش از یدرمورد دوره ھایآموزش. منظور میگردد

 ی ساعت دوم و سوم ھركدام یك امتیاز تعلق میگیرد جمع امتیاز برای چنین دوره ھائ١٠٠امتیاز وبھ ٢
  .ر خواھد بود امتیا٤حداكثر 

    
      ١٠  

  
  ٥            یك امتیاز تعلق میگیردی ساعت تدریس بعداز انقالب اسالم٥٠بھ ازای   تدریس  ٧

سوابق خدمت در نقاط 
  محروم

 امتیاز                                                مدرك ٢            
ای كشور طبق  لیسانس و باالتر در بخشھا و روستاھیتحصیل

    جدول مربوط

 امتیاز                         ١          
 دیپلم و فوق دیپلم یمدرك تحصیل

در بخشھا و روستاھای كشورطبق 
  جدول مربوط

                                 
        ١٢  

  ١٢          ازبھ ازای ھرماه خدمت درجبھھ یا بھ ازای ھر شش ماه اسارت یك امتی  خدمت در جبھھ
  ٥            در گردانھای عاشورا حداقل چھار سالیسوابق بسیج  گردان عاشورا

  
  

٨*   
  

  ١٢           امتیاز١جانبازی %٥جانبازی بھ باال بھ ازای ھر %٢٥امتیازواز ٣جانبازی% ٢٥تا%١٠بھ ازای   درصد جانبازی
تشویقات بعد از   ٩

  یانقالب اسالم
      ٤             ریاست جمھوری٥     

معاون 
اول 

ریاست 
  جمھوری

        وزیر ٣      
یامقامات ھمسطح یا 

استانداران 
  فرماندھانكل سپاه ، 

        ٢        
معاون 
وزیر ، 
معاون 

استاندار، 
رئیس 

دانشگاه ، 
معاون 

  فرماندھان

     ١         
مدیر كل واحد 

ذیربط یا 
ھمسطح آن ، 

  معاونین

             
  

         ١٠                       

عضویت در   ١٠
  شوراھاو ھیاتھا

عضو كمیتھ .  بھ بعد مي باشد٢٢/١/٥٧عضویت در شوراھا و ھیاتھا وكمیتھ ھای رسمي از تاریخ 
اجرایي اصلي و فرعي، عضو كمیتھ طرح تكریم ، عضویت در كمسیون تحول اداری و كمیتھ ھای فرعي 

  پیشنھادھا ، سیستمھا و روشھاعضو كمیتھ نظام بررسي و : آن شامل
١٠  

  ٣٠  .براساس فرمھای ارزشیابي مصوب سازمان امراداری و استخدامي كشور انجام مي گیرد  ارزشیابي شاغل  *١١
  

  .در ھر ردیف نشانگر ذكر توضیحات در صفحھ ذیل است* عالمت 
  

  .شده است عامل مورد نظر حداكثر سقف امتیاز داده یتوضییح اینكھ در امتیاز دھ * : ١



  - ١١ - ١١

حتي اگر تغییر . نمره اضافھ میگردد ٥ در بیمارستان را دارندی كھ سوابق تجربیبھ كلیھ پرسنل * : ٢
                  .عنوان بھ رستھ ھای دیگر داده باشند

  
  

  ..... نظیر رئیس گروه،رئیس اداره،معاون اداره ویبھ ازای ھرسال سابقھ در پست ھای سازمان * : ٣      
        فلذا . مي باشند) یعملیات(براساس ضوابط انتخاب،انتصاب مدیران پستھای مذكور مدیریت پایھ       

 و ی مشاغل تخصصی كھ از طرح ارزیابی بھ مستخدمینیمحاسبھ دو امتیاز اضافھ بھ سوابق تجرب
  . شودی میشوند،درنظر گرفتھ می ارزیابیتحقیق

  
كھ توسط فرمانداران ، معاونین ادارات كل ، روءسای ی قاتكلیھ تشوی٢٠/١١/٨٣از تاریخ  * : ٨      

 مورد نظر امتیازی تعلق ی گردد در طرح ارزیابیادارات شھرستانھا و روءسای بیمارستانھا صادر م
  . گیردینم

  
 كرده و نمره ٣/٠ مي باشد ضربدر ١٠٠ نمره مورد نظر كھ تا سقف یدر امتیاز عامل ارزشیاب * : ١٠     

جمع كرده و تقسیم بر تعداد سالھای ) یگروه قبل( سالھای گذشتھ یرا با نمرات ارزشیاببدست آمده 
  . كنیم ی كنیم و نمره بدست آمده را درج میمورد نظر م

  
  
  

  :استفاده از نتایج ارزشیابی در ارتقای گروه
  

ارتقاء گروه كاركنانی كھ در ھر دوره ارزشیابی حد نصاب مقرردرنظام ارزشیابی  -١
  .راكسب نمایند با رعایت سایزضوابط انجام خواھد شد)امتیاز١٠٠زازمجموعھ امتیا٦٠(

زمان ارتقاء گروه كاركنانی كھ در ھر دوره ارزشیابی ؛حد نصاب مقرر در نظام ارزشیابی را كسب  -٢
بدین ترتیب كھ موعدارتقاءگروه آنان در .ننمایند بھ مدت شش ماه تا یك سال بھ تعویق خواھد افتاد

 امتیاز بھ مدت ٤٥امتیاز بھ مدت شش ماه و در صورت كسب كمتر از ٦٠تا٤٥صورت كسب 
 ٧٥این گونھ كاركنان چنانچھ در اولین دوره ارزشیابی بعدی حداقل . یكسال بھ تعویق خواھدافتاد

امتیاز در ارزشیابی ساالنھ كسب نمایند مدت محاسبھ نشده برای ارتقاء قبلی آنان در ارتقاء گروه 
  .بھ قرار خواھد گرفتبعدی مورد محاس

  
                                                          

 كھ در طول خدمت خود ی نحوه محاسبھ تجربھ افرادی مثال برای چگونگ١٠بعد ات ر صفحد
  . وضعیت گروه آنان آورده شده است یتغییر عنوان داده اند و چگونگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٢ - ١٢

 آید و ی بھ استخدام دستگاه در م١٢/١٢/٧٥وق دیپلم بھداشت محیط از تاریخ  فی با مدرك تحصیلیشخص -١
 لیسانس در رشتھ بھداشت محیط اخذ مي ی مدرك تحصیل٢٣/١١/٧٨در تاریخ .  سال خدمت نظام وظیفھ دارد٢

وضعیت گروه وی در زمان انتصاب .  مي كندینماید در ھمان تاریخ مبادرت بھ تغییر عنوان بھ پست كارشناس

  باشد و تاریخ اخذ دو گروه بعدی او را نیز مشخص كنید؟یبھ چھ صورت م
  
  
  

  ١٢/١٢/٧٥-٢=١٢/١٢/٧٣  

  ٢٣/١١/٧٨- ١٢/١٢/٧٣=١١/١١/٤   

                               ١١/١١/٤: ٢=٢٠/٥/٢  )٨گروه  (یتجربھ مورد محاسبھ در پست كارشناس

  ٣٠/١١/٣-٢٠/٥/٢=١٠/٦/١                                .  گرددی كسر م٩از روند مربوط جھت اخذ گروه 

  ١٠/٦/١ : ٢ = ٥/٩/٠                        

  ٢٣/١١/٧٨+٥/٩= ٢٨/٨/٧٩                                                                   ٩تاریخ اخذ گروه 

  ٣٠/١١/٧- ٢٠/٥/٢ =١٠/٦/٥   گرددی كسر م١٠از روند مربوط جھت اخذ گروه 

  ١٠/٦/٥ : ٢= ٥/٩/٢  

  ٢٣/١١/٧٨+٥/٩/٢=٢٨/٨/٨١   سنوات نداردیمیباشد ول٢٨/٨/٨١تجربھ الزم در تاریخ 

   سال سنوات خدمت را دارند ٨در تاریخ مربوطھ 

 تاریخ بدست آمده است                                 ١٠بنابراین تاریخ اخذ گروه 

١٢/١٢/٧٣+٨=١٢/١٢/٨١  

  
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                               



  - ١٣ - ١٣

 بھ ١٦/٨/٦٣ سال خدمت نظام وظیفھ از تاریخ ٢ دیپلم تحت عنوان بھورز با ی با مدرك تحصیلیشخص - ٢
 وضعیت. بھ حسابدار امین اموال تغییر عنوان داده است٣٠/٩/٨١از تاریخ . استخدام دستگاه در آمده است

  گروه شخص مورد نظر در زمان انتصاب و گروه بعدی وی را محاسبھ كنید؟

  
 

  ١٦/٨/٦٣-٢=١٦/٨/٦١  

  ٣٠/٩/٨١- ١٦/٨/٦١=١٤/١/٢٠  

  تجربھ غیر مربوط

 روز تجربھ در زمان ١٥ ماه و ٨سال و ٦با 

  . قرار میگیرند٧ یانتصاب در گروه شغل

  

١٤/١/٢٠ : ٣= ١٥/٨/٦  

  سال١٠-١٥/٨/٦=١٥/٣/٣  

  ٣٠/٩/٨١+١٥/٣/٣=١٥/١/٨٥  ٨تحقاق گروه تاریخ اس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٤ - ١٤

بھ استخدام ٢/١٢/٦٤ و دوره دوسالھ بھیاری در تاریخ ی دیپلم علوم تجربی با مدرك تحصیلیشخص - ٣
  .اخذ نموده است ٣١/٦/٧٦ لیسانس پرستاری را در تاریخ یمدرك تحصیل. آیدیدانشگاه در م

  مشخص كنید؟ ایشان را ١٣تاریخ اخذ كروه 

  

  ٢/١٢/٦٤-٢=٢/١٢/٦٢  

  ٣١/٦/٧٦- ٢/١٢/٦٢=٢٩/٦/١٣  

  ٢٩/٦/١٣ : ٣= ٩/٦/٤  

  ٣٠/١١/١٩-٩/٦/٤=٢١/٥/١٥  

  ٢١/٥/١٥ : ٢= ٢٥/٨/٧  

  ٣١/٦/٧٦+٢٥/٨/٧=٢٥/٣/٨٤  

  ی تخصصی باشد كھ در صورت كسب امتیاز ارزیابی م٢٥/٣/٨٤تاریخ اخذ گروه سیزده 

  .را بگیردمي تواند گروه خود ) یكصد امتیاز(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  



  - ١٥ - ١٥

 دیپلم با دو سال خدمت نظام وظیفھ با وضعیت ایثارگری جانباز و رزمنده با یك ی با مدرك تحصیلیشخص  - ٤

 با ٢٨/٩/٧٥در تاریخ .  بھ استخدام دستگاه در مي آید٢٥/١٢/٦٥تحت عنوان مكانیسین در تاریخ ی گروه ارفاق
 ی وقت تحت عنوان حسابدار در واحد حسابداری محل خدمت بھ ادامھ كار می صادره از كمیتھ اجرائیالغ انشائاب

  .  بھ پست حسابدار تغییر عنوان مي دھد١٤/١٠/٧٨پردازد و در تاریخ 

 یو یك گروه ارفاق) یرزمندگ+ جانبازی  (ی فرد مورد نظر را با توجھ بھ دو گروه تشویق١٣تاریخ اخذ گروه 

  تعیین كنید؟

  
  :       روش اول 

  
  

  ٢٨/٩/٧٥+٦/٧ = ٢٨/٣/٨٣                                                ١٠+٣=١٣گروه  
  

  . باشدی م٢٨/٣/٨٣ ---- ١٣تاریخ اخذ گروه 
  
  

  :توضییح اینكھ
بھ استناد روند )فوق دیپلم ( باالتر ی فرد مورد نظر با احتساب یك مقطع تحصیلی استحقاق١٠برای اخذ گروه 

 ی باشد كھ ھفت سال و شش ماه تجربھ مربوط از زمان ابالغ انشائی سال سابقھ و تجربھ مورد نیاز م١٥مربوط 

  . آیدیتاریخ اخذ گروه بدست م) یصادره از سوی كمیتھ اجرائ(

  
  : روش دوم

  
ازتاریخ شروع بكار تا ابالغ انشائي تحت عنوان 

           حسابدار

٢٨/٩/٧٥- ٢٥/١٢/٦٣=٣/٩/١١  

                                                                                          

٣/٩/١١ : ٣=١/١١/٣  

  ٣٠/١١/١٤-١/١١/٣=٢٩/٠/١١.                              گرددی سال كسر م١٥از روند مربوط 

  ٢٨/٩/٧٥+٢٩/٠/١١=٢٧/١٠/٨٦                   تاریخ اخذ گروه                                   

  
  . شود كھ روش اول بھ نفع كارمند استی تاریخ اخذ گروه از دو روش انجام شده مشخص می  با بررس       

  
  .را داشتھ باشد) سال١٥(نكتھ مھم این است كھ كارمند باید عالوه بر تجربھ سنوات مربوط "          ضمنا

  
  
  

                                            



  - ١٦ - ١٦

 تحت عنوان منشي ٢٥/١٢/٦٠ سال خدمت نظام وظیفھ در تاریخ ٢شخصي با مدرك تحصیلي دیپلم طبیعي با  - ٥
تاریخ .  بھ بایگان مدارك پزشكي تغییر عنوان مي دھد١٤/٦/٦٦در تاریخ . بھ استخدام دستگاه در مي آید

  كنید؟ فرد مورد نظر را تعیین ١١استحقاق گروه 

  
  
  

                                                                              
١٤/٦/٦٦+٦/١٢=١٤/١٢/٧٨  

  
  

 تجربھ مربوط از بیست و پنج سال تجربھ بر اساس روند مربوطھ تاریخ ٦/١٢از تاریخ تغییر عنوان با 
 بھ لحاظ سنوات  لذاصف تجربھ مربوط را داردبا توجھ بھ اینكھ ن.  تاریخ استحقاق گروه مي شود١٤/١٢/٧٨

  .بطور كامل قابل محاسبھ مي باشد

  
  
  
  

                                                                 ٢٥/١٢/٦٠-٢=٢٥/١٢/٥٨  
  
  

  ٢٥/١٢/٥+٢٥=٢٥/١٢/٨٣                                                 ١١ تاریخ اخذ گروه 
  
   سال سنوات٢٥با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٧ - ١٧

 بھ ٣٠/٢/٧٠ فوق دیپلم علوم آزمایشگاه تحت عنوان كاردان آزمایشگاه از تاریخ ی با مدرك تحصیلیشخص - ٦
 + یرزمندگ(ی دارد واز دو گروه تشویقیوی یكسال طرح الیحھ نیروی انسان. آیدیاستخدام دستگاه در م

 با توجھ بھ اخذ مدرك تحصیلي لیسانس بھ ٣/٤/٧٨در تاریخ .وردار است  نیز برخیو یك گروه ارفاق) یارزشیاب

   وی را تعیین كنید؟استحقاقی١٢ تاریخ اخذ گروه .پست كارشناس آزمایشگاه تغییر عنوان داده است

    
                

٣٠/٢/٧٠-١=٣٠/٢/٦٩  

  ٣/٤/٧٨- ٣٠/٢/٦٩=٣/١/٩  

٣/١/٩ : ٢=١٧/٦/٤  

٣٠/١١/١٥-١٧/٦/٤=١٣/٥/١١  

  ١٣:٢/٥/١١=٢١/٨/٥  

 احتساب بدون١٢تاریخ اخذ گروه 

   ٢٤/١٢/٨٣ قیو ارفای تشویق ھایروھگ

و درصورت احراز امتیاز الزم از   باشدیم

  ) امتیاز٧٥(طریق ارزیابی كارشناسان

١٣/٤/٧٨+٢١/٨/٥=٢٤/١٢/٨٣  

  
                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٨ - ١٨

 تحت عنوان ٢٠/٤/٧٢ فوق دیپلم اطاق عمل با یك سال طرح الیحھ از تاریخ ی با مدرك تحصیلیشخص - ٧
 لیسانس بھ پرستار ی با اخذ مدرك تحصیل٢٠/٣/٧٧ آید در تاریخ یكاردان اطاق عمل بھ استخدام دستگاه در م

   نامبرده را تعیین كنید؟١١ تاریخ اخذ گروه.  دھدیتغییر عنوان م

  

  
  ٢٠/٤/٧٢-١=٢٠/٤/٧١  

  ٢٠/٣/٧٧-٢٠/٤/٧١=٠/١١/٥  

  ٠/١١/٥ : ٢=١٥/١١/٢  

  ٣٠/١١/١١-١٥/١١/٢=١٥/٠/٩  

  ١٥/٠/٩ : ٢=٧/٦/٤  

 استحقاق ٢٧/٩/٨١بلحاظ تجربھ در تاریخ 

اكنون باید بلحاظ سنوات .  را دارد ١١گروه 

  .نیز مورد محاسبھ قرار گیرد

  

٢٠/٣/٧٧+٧/٦/٤=٢٧/٩/٨١  

 وی ١١بنابراین تاریخ استحقاق گروه 

  . مي باشد٢٠/٤/٨٣

  

٢٠/٤/٧١+١٢=٢٠/٤/٨٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٩ - ١٩

 سال خدمت نظام تحت عنوان دبیر آموزش و پرورش با لیسانس در ٢ فوق دیپلم با ی با مدرك تحصیلیشخص - ٨
 با اخذ ٢٨/٨/٧٦ آمده است در تاریخ  بھ استخدام آموزش و پرورش در١/٧/٦٤ در تاریخ یرشتھ معارف اسالم

 و یوی از دو گروه ارزشیاب"  یابد ضمنای انتقال می بھ دانشگاه علوم پزشكی عمومیدكترای پزشكیمدرك تحصیل

 وی را مشخص ١٧تاریخ اخذ گروه .  باالتر برخوردار است یدو گروه جانبازی و یك گروه بھ جای مقطع تحصیل
  كنید؟

  
  
  
  
  

                                                
٢٨/٨/٧٦+٨=٢٨/٨/٨٤  

  
  

  ش و پرورش ایشان بھ علت غیر مربوط بودن با در نظر گرفتن                       وزبا توجھ بھ اینكھ تجربھ دبیری آم   
        اساس بریتقال و انتصاب بھ دانشگاه علوم پزشك از تاریخ انی غیر مربوط در پزشكی  مدرك تحصیل 
  . باشدی  روند مربوطھ بلحاظ تجربھ قابل محاسبھ م 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  



  - ٢٠ - ٢٠

 یو یك گروه ارفاق ارزشیابي قیخدمت نظام وظیفھ با یك گروه تشوی دیپلم با یكسال ی با مدرك تحصیلیشخص -٩

 ی خذ مدرك تحصیلا با٩/١٢/٧٧در تاریخ .  آیدی بھ استخدام دستگاه در م٦/٢/٥٩ از تاریخ یتحت عنوان منش
   نامبرده را تعیین كنید؟١٣تاریخ اخذ گروه .  بھ پست مددكار تغییر عنوان داده استیلیسانس علوم اجتماع

  
  
  

  :روش اول
  

  ٦/٢/٥٩- ١=٦/٢/٥٨  

  
              

٩/١٢/٧٧-٦/٢/٥٨=٣/١٠/١٩  

  ٣/١٠/١٩ : ٣=١١/٧/٦  

  ٣٠/١١/١١-١١/٧/٦=١٩/٤/٥  

 با احتساب ١٣تجربھ الزم جھت اخذ گروه 

  ی و یك گروه ارفاقییك گروه تشویق
٩/١٢/٧٧+١٩/٤/٥=٢٨/٤/٨٣  

  
  
  
  
  :ومروش د

                                                                                              ٩/١٢/٧٧+٦=٩/١٢/٨٣  
  
  

  .ازدوازده سال تجربھ طبق روند نصف تجربھ مربوط را در تاریخ بدست آمده دارد
  
  
  

  .بنابراین روش اول بھ نفع كارمند است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ٢١ - ٢١

سال ٢.  آید ی بھ استخدام دانشگاه در م١/٥/٧١سانس پرستاری از تاریخ  لیی با مدرك تحصیلیشخص -١٠
 ماه بوده و ٨ بدون حقوق وی یمدت مرخص.  باشدی روز م٣سال و ١مدت طرح الیحھ ایشان . خدمت نظام دارد

وه از یك گر" ضمنا.  داردی ماه فاصلھ خدمت٩ سال و ٣بمدت .  تمام وقت استفاده كرده است یاز ماموریت آموزش

 اخذ كرده اند و ی  دكترای پزشكی مدرك تحصیل٢٥/٧/٧٩ایشان ازتاریخ . نیز برخور دار است یرزمندگ
وضعییت گروه وی در زمان انتصاب ووضعییت دو گروه بعدی . درخواست تغییر عنوان بھ پست پزشك را دارند

  ایشان را مشخص كنید؟

  
  ١/٥/٧١- ٢=١/٥/٦٩                                                خدمت نظام                                      

  ١/٥/٦٩-٣/٠/١=٢٨/٤/٦٨طرح الیحھ                                                                                   

  ٢٨/٤/٦٨+٠/٥/٤=٢٨/٩/٧٢                                           ی بدون حقوق و فاصلھ خدمتیمرخص

  ٢٥/٧/٧٩-٢٨/٩/٧٢=٢٧/٩/٦  

                                          

  ٢٧/٩/٦ : ٣=٩/٣/٢  

  ٣٠/١١/٣- ٩/٣/٢=٢١/٨/١  

  ٢١/٨/١ : ٢=١٠/١٠/٠  

  ٢٥/٧/٧٩+١٠/١٠/٠=٥/٦/٨٠  

  ٣٠/١١/٧- ٩/٣/٢=٢١/٨/٥  

  ٢١/٨/٥ :٢=١٠/١٠/٢  

  ٢٥/٧/٧٩+١٠/١٠/٢=٥/٦/٨٢  

  
                                                                                                                                                   

                                                                                                 
  . باشد ی یازده میگروه نامبرده در زمان انتصاب با احتساب یك گروه تشویق

  . گیردی در گروه دوازده قرار م٥/٦/٨٠در تاریخ 
  . گیردی در گروه سیزده قرار م٥/٦/٨٢در تاریخ 

  

  
  


