
 و یا همترازمشاغل از سطح کارشناسی و باالتر 

 

. ت سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد مشاغل کاردانی و کارشناسی بھ مشاغلی گفتھ می شود کھ بھ رشتھ ھای شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد و یا این کھ پس - تبصره
 راز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناختھ شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند  ھمچنین آن دستھ از مشاغلی کھ بھ موجب مقررات مربوط ، ھمت

 مال می باشد تجربیات مدون شده دارای ویژگیھای زیر بوده و با تایید کمیتھ مربوط قابل اع. ارتقاء بھ رتبھ ھای خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد  -١تبصره 

 برای کسب رتبھ ھای پیشین استفاده نشده باشد  -٢.                                  تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد  -١

 .شناسایی شده ، بیان نماید مرتبط با شغل را کھ بر اثر تجربیات کارمندان ) موانع ، محدودیت ھا ، فرصت ھا و تھدیدھا (مسائل ، چالشھا و مشکالت   - ٣

 . نتیجھ گیری و راه حل ھای مناسب جھت رفع موانع و مشکالت ارائھ گردد -٤

 : سنوات تجربی 

 .سوابق بخش خصوصی در صورت داشتن صورتجلسھ تخصیص قابل قبول می باشد  -١
 . داشتن ابالغ انشایی مرتبط با شغل فعلی مالک محاسبھ تجربھ قرار می گیرد  -٢
 .    ایام خدمت نظام و طرح الیحھ جزء سوابق تجربی محسوب می گردد -٣

 .کسب توامان دو رتبھ شغلی برای کارمندانی کھ شرایط ارتقاء رتبھ بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر نمی باشد : تذکر 

در استان ھای خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،  ١٠/٤/٨٨ه مورخ  ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤ضوع فھرست تصویب نامھ شماره و باالتر و یا ھمترازان آنھا کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ مو برای مشاغل کاردانی  
بھ بعد دو سال ) ١/١/٨٨از تاریخ ( بھ ازای ھرسال یک سال سوابق خدمتی کھگیویھ و بویر احمد ، چھارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشھر ، ھرمزگان ، خوزستان و ایالم ، خدمت می نمایند ،

 . درصد امتیازات  موضوع جدول مربوط حسب مورد می باشند  ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠و برای ارتقاء بھ رتبھ ھای شغلی پایھ ، ارشد ،خبره و عالی بھ ترتیب نیازمند . قابل محاسبھ خواھد بود ) کسر سال بھ نسبت (

n ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کمیتھ مربوطھ مورد تصویب قرار می گیرد  ،قاء بھ رتبھ ھای پایھ ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارت 
n  ازطی کردن رتبھ ھای مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبھ مقدماتی،مشاغل کارشناسی و باالتر (نخبگانی کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین میشوند از طی کردن برخی رتبھ ھا

 .  نخبگان مذکور برای کسب رتبھ ھای بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواھند بود   -معاف می شوند )مقدماتی و پایھ 

بدو استخدام  تحصیلی مقطع
 )رتبه (

 رتبه بعدي
 ) اولین ارتقاء   -پایه(

  به رتبهارتقاء  براي الزم تجربی سنوات
 پایه

 ارزیابی امتیاز مجموع میانگین از امتیاز درصد
 شغلی رتبه ارتقاي درطول کارمند سالیانه

 هیات مصوب کارمندان آموزشی نظام درچارچوب آموزشی دوره
 پایه رتبه اخذ براي دانشگاه امنا

 ساعت 300   %60 سال 6 پایه  مقدماتی  کارشناسی
 ساعت    300 %60 سال 6 پایه مقدماتی ارشد کارشناسی
 ساعت  300 %60 سال 6 پایه مقدماتی اي حرفه دکتري
 تخصصی دکتري
phd. . 

 ساعت  300 %60 سال 6 پایه  مقدماتی



 شاغل از سطح کارشناسی و باالتر و یا همترازم  

 

. ت سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد مشاغل کاردانی و کارشناسی بھ مشاغلی گفتھ می شود کھ بھ رشتھ ھای شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد و یا این کھ پس - تبصره
 و یا کارشناسی شناختھ شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند  ھمچنین آن دستھ از مشاغلی کھ بھ موجب مقررات مربوط ، ھمتراز مشاغل کاردانی 

 تجربیات مدون شده دارای ویژگیھای زیر بوده و با تایید کمیتھ مربوط قابل اعمال می باشد . ارتقاء بھ رتبھ ھای خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد  -١تبصره 

 برای کسب رتبھ ھای پیشین استفاده نشده باشد  -٢.                                  ات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد تجربی -٢

 .د مرتبط با شغل را کھ بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده ، بیان نمای) موانع ، محدودیت ھا ، فرصت ھا و تھدیدھا (مسائل ، چالشھا و مشکالت   - ٣

 . نتیجھ گیری و راه حل ھای مناسب جھت رفع موانع و مشکالت ارائھ گردد -٤

 : سنوات تجربی 

 .سوابق بخش خصوصی در صورت داشتن صورتجلسھ تخصیص قابل قبول می باشد  -٤
 . داشتن ابالغ انشایی مرتبط با شغل فعلی مالک محاسبھ تجربھ قرار می گیرد  -٥
 .    وابق تجربی محسوب می گرددایام خدمت نظام و طرح الیحھ جزء س -٦

 .کسب توامان دو رتبھ شغلی برای کارمندانی کھ شرایط ارتقاء رتبھ بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر نمی باشد : تذکر 

در استان ھای خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،  ١٠/٤/٨٨ه مورخ  ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤و باالتر و یا ھمترازان آنھا کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ موضوع فھرست تصویب نامھ شماره  برای مشاغل کاردانی  
 بھ بعد دو سال) ١/١/٨٨از تاریخ (بھ ازای ھرسال یک سال سوابق خدمتی  کھگیویھ و بویر احمد ، چھارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشھر ، ھرمزگان ، خوزستان و ایالم ، خدمت می نمایند ،

 . درصد امتیازات  موضوع جدول مربوط حسب مورد می باشند  ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠و برای ارتقاء بھ رتبھ ھای شغلی پایھ ، ارشد ،خبره و عالی بھ ترتیب نیازمند . قابل محاسبھ خواھد بود ) کسر سال بھ نسبت (

n ه توسط ستاد دانشگاه در کمیتھ مربوطھ مورد تصویب قرار می گیردارشد و خبر ،ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء بھ رتبھ ھای پایھ 
n  مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبھ مقدماتی،مشاغل کارشناسی و باالتر ازطی کردن رتبھ ھای (نخبگانی کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین میشوند از طی کردن برخی رتبھ ھا

 .  نخبگان مذکور برای کسب رتبھ ھای بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواھند بود   -معاف می شوند )مقدماتی و پایھ 

 رتبه بعدي رتبه فعلی  تحصیلی مقطع
دومین  -ارشد(

 )   ارتقاء

  به رتبهارتقاء  براي الزم تجربی سنوات
 ارشد

 ارزیابی امتیاز مجموع میانگین از امتیاز درصد
 شغلی رتبه ارتقاي درطول کارمند سالیانه

 هیات مصوب کارمندان آموزشی نظام درچارچوب آموزشی دوره
 ارشد رتبه اخذ براي دانشگاه امنا

 ساعت 250  % 70 سال  12 ارشد پایه   کارشناسی
 ساعت    250 % 70 سال  12 ارشد پایه ارشد کارشناسی
 ساعت  250 % 70 سال  12 ارشد پایه اي حرفه دکتري
.phd تخصصی دکتري  ساعت  250 % 70 سال  12 ارشد پایه .



 مشاغل از سطح کارشناسی و باالتر و یا همتراز

 

. ت سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد مشاغل کاردانی و کارشناسی بھ مشاغلی گفتھ می شود کھ بھ رشتھ ھای شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد و یا این کھ پس - تبصره
 و یا کارشناسی شناختھ شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند  ھمچنین آن دستھ از مشاغلی کھ بھ موجب مقررات مربوط ، ھمتراز مشاغل کاردانی 

 تجربیات مدون شده دارای ویژگیھای زیر بوده و با تایید کمیتھ مربوط قابل اعمال می باشد . ارتقاء بھ رتبھ ھای خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد  -١تبصره 

 برای کسب رتبھ ھای پیشین استفاده نشده باشد  -٢.                                  ات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد تجربی -٣

 .د مرتبط با شغل را کھ بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده ، بیان نمای) موانع ، محدودیت ھا ، فرصت ھا و تھدیدھا (مسائل ، چالشھا و مشکالت   - ٣

 . نتیجھ گیری و راه حل ھای مناسب جھت رفع موانع و مشکالت ارائھ گردد -٤

 : سنوات تجربی 

 .سوابق بخش خصوصی در صورت داشتن صورتجلسھ تخصیص قابل قبول می باشد  -٧
 . داشتن ابالغ انشایی مرتبط با شغل فعلی مالک محاسبھ تجربھ قرار می گیرد  -٨
 .    ایام خدمت نظام و طرح الیحھ جزء سوابق تجربی محسوب می گردد -٩

 .کسب توامان دو رتبھ شغلی برای کارمندانی کھ شرایط ارتقاء رتبھ بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر نمی باشد : تذکر 

در استان ھای خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،  ١٠/٤/٨٨ه مورخ  ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤ضوع فھرست تصویب نامھ شماره و باالتر و یا ھمترازان آنھا کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ مو برای مشاغل کاردانی  
بھ بعد دو سال ) ١/١/٨٨از تاریخ ( بھ ازای ھرسال یک سال سوابق خدمتی کھگیویھ و بویر احمد ، چھارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشھر ، ھرمزگان ، خوزستان و ایالم ، خدمت می نمایند ،

 . درصد امتیازات  موضوع جدول مربوط حسب مورد می باشند  ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠و برای ارتقاء بھ رتبھ ھای شغلی پایھ ، ارشد ،خبره و عالی بھ ترتیب نیازمند . قابل محاسبھ خواھد بود ) کسر سال بھ نسبت (

n ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کمیتھ مربوطھ مورد تصویب قرار می گیرد  ،قاء بھ رتبھ ھای پایھ ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارت 
n  ازطی کردن رتبھ ھای مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبھ مقدماتی،مشاغل کارشناسی و باالتر (نخبگانی کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین میشوند از طی کردن برخی رتبھ ھا

 .  نخبگان مذکور برای کسب رتبھ ھای بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواھند بود   -معاف می شوند )مقدماتی و پایھ 

 رتبه تحصیلی مقطع
 فعلی  

 رتبه بعدي 
سومین  –خبره 

 )ارتقاء

  به رتبهارتقاء  براي الزم تجربی سنوات
 خبره

 ارزیابی امتیاز مجموع میانگین از امتیاز درصد
 شغلی رتبه ارتقاي درطول کارمند سالیانه

 هیات مصوب کارمندان آموزشی نظام درچارچوب آموزشی دوره
 خبره رتبه اخذ براي دانشگاه امنا

 ساعت 200 %80 سال 18 خبره  ارشد کارشناسی

 ساعت 200 %80 سال18 خبره  ارشد ارشد کارشناسی

 ساعت200 %80 سال 18 خبره  ارشد اي حرفه دکتري
.phd تخصصی دکتري  ساعت 200 %80 سال 18 خبره  ارشد  .



 شاغل از سطح کارشناسی و باالتر و یا همترازم

 

. ت سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد مشاغل کاردانی و کارشناسی بھ مشاغلی گفتھ می شود کھ بھ رشتھ ھای شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد و یا این کھ پس - تبصره
 و یا کارشناسی شناختھ شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند  ھمچنین آن دستھ از مشاغلی کھ بھ موجب مقررات مربوط ، ھمتراز مشاغل کاردانی 

 تجربیات مدون شده دارای ویژگیھای زیر بوده و با تایید کمیتھ مربوط قابل اعمال می باشد . ارتقاء بھ رتبھ ھای خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد  -١تبصره 

 برای کسب رتبھ ھای پیشین استفاده نشده باشد  -٢.                                  ات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد تجربی -٤

 .د مرتبط با شغل را کھ بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده ، بیان نمای) موانع ، محدودیت ھا ، فرصت ھا و تھدیدھا (مسائل ، چالشھا و مشکالت   - ٣

 . نتیجھ گیری و راه حل ھای مناسب جھت رفع موانع و مشکالت ارائھ گردد -٤

 : سنوات تجربی 

 .سوابق بخش خصوصی در صورت داشتن صورتجلسھ تخصیص قابل قبول می باشد  -١٠
 . داشتن ابالغ انشایی مرتبط با شغل فعلی مالک محاسبھ تجربھ قرار می گیرد  -١١
 .    وابق تجربی محسوب می گرددایام خدمت نظام و طرح الیحھ جزء س -١٢

 .کسب توامان دو رتبھ شغلی برای کارمندانی کھ شرایط ارتقاء رتبھ بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر نمی باشد : تذکر 

در استان ھای خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،  ١٠/٤/٨٨ه مورخ  ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤و باالتر و یا ھمترازان آنھا کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ موضوع فھرست تصویب نامھ شماره  برای مشاغل کاردانی  
 بھ بعد دو سال) ١/١/٨٨از تاریخ (بھ ازای ھرسال یک سال سوابق خدمتی  کھگیویھ و بویر احمد ، چھارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشھر ، ھرمزگان ، خوزستان و ایالم ، خدمت می نمایند ،

 . درصد امتیازات  موضوع جدول مربوط حسب مورد می باشند  ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠و برای ارتقاء بھ رتبھ ھای شغلی پایھ ، ارشد ،خبره و عالی بھ ترتیب نیازمند . قابل محاسبھ خواھد بود ) کسر سال بھ نسبت (

n  ره توسط ستاد دانشگاه در کمیتھ مربوطھ مورد تصویب قرار می گیرد ارشد و خب ،ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء بھ رتبھ ھای پایھ 
n  مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبھ مقدماتی،مشاغل کارشناسی و باالتر ازطی کردن رتبھ ھای (نخبگانی کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین میشوند از طی کردن برخی رتبھ ھا

 .  نخبگان مذکور برای کسب رتبھ ھای بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواھند بود   -معاف می شوند )ھ مقدماتی و پای

 رتبه تحصیلی مقطع
 فعلی  

 رتبه بعدي
 ) آخرین رتبه (

  به رتبهارتقاء  براي الزم تجربی سنوات
 عالی

 ارزیابی امتیاز مجموع میانگین از امتیاز درصد
 شغلی رتبه ارتقاي درطول کارمند سالیانه

 هیات مصوب کارمندان آموزشی نظام درچارچوب آموزشی دوره
 عالی رتبه اخذ براي دانشگاه امنا

 ساعت150 %90 سال24 عالی  خبره کارشناسی

 ساعت 150 %90 سال24 عالی خبره ارشد کارشناسی

 ساعت150 %90 سال24 عالی خبره اي حرفه دکتري
.phd تخصصی دکتري  ساعت 150 %90 سال24 عالی خبره .



 و یا همتراز کاردانیسطح  تا شاغلم

 

. ت سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد مشاغل کاردانی و کارشناسی بھ مشاغلی گفتھ می شود کھ بھ رشتھ ھای شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد و یا این کھ پس - تبصره
 و یا کارشناسی شناختھ شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند  ھمچنین آن دستھ از مشاغلی کھ بھ موجب مقررات مربوط ، ھمتراز مشاغل کاردانی 

 تجربیات مدون شده دارای ویژگیھای زیر بوده و با تایید کمیتھ مربوط قابل اعمال می باشد . ارتقاء بھ رتبھ ھای خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد  -١تبصره 

 برای کسب رتبھ ھای پیشین استفاده نشده باشد  -٢.                                  ات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد تجربی -٥

 .د مرتبط با شغل را کھ بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده ، بیان نمای) موانع ، محدودیت ھا ، فرصت ھا و تھدیدھا (مسائل ، چالشھا و مشکالت   - ٣

 . نتیجھ گیری و راه حل ھای مناسب جھت رفع موانع و مشکالت ارائھ گردد -٤

 : سنوات تجربی 

 .سوابق بخش خصوصی در صورت داشتن صورتجلسھ تخصیص قابل قبول می باشد  -١٣
 . داشتن ابالغ انشایی مرتبط با شغل فعلی مالک محاسبھ تجربھ قرار می گیرد  -١٤
 .    ایام خدمت نظام و طرح الیحھ جزء سوابق تجربی محسوب می گردد -١٥

 .کسب توامان دو رتبھ شغلی برای کارمندانی کھ شرایط ارتقاء رتبھ بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر نمی باشد : تذکر 

در استان ھای خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،  ١٠/٤/٨٨ه مورخ  ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤ضوع فھرست تصویب نامھ شماره و باالتر و یا ھمترازان آنھا کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ مو برای مشاغل کاردانی  
بھ بعد دو سال ) ١/١/٨٨از تاریخ ( بھ ازای ھرسال یک سال سوابق خدمتی کھگیویھ و بویر احمد ، چھارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشھر ، ھرمزگان ، خوزستان و ایالم ، خدمت می نمایند ،

 . درصد امتیازات  موضوع جدول مربوط حسب مورد می باشند  ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠و برای ارتقاء بھ رتبھ ھای شغلی پایھ ، ارشد ،خبره و عالی بھ ترتیب نیازمند . قابل محاسبھ خواھد بود ) کسر سال بھ نسبت (

n ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کمیتھ مربوطھ مورد تصویب قرار می گیرد ،قاء بھ رتبھ ھای پایھ ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارت 
n  زطی کردن رتبھ ھای مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبھ مقدماتی،مشاغل کارشناسی و باالتر ا(نخبگانی کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین میشوند از طی کردن برخی رتبھ ھا

 .  نخبگان مذکور برای کسب رتبھ ھای بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواھند بود   -معاف می شوند )مقدماتی و پایھ 

 بدو استخدام   تحصیلی مقطع
 )رتبه (

 رتبه بعدي
 ) پایه  (

  به رتبهارتقاء  براي الزم تجربی سنوات
 پایه

 ارزیابی امتیاز مجموع میانگین از امتیاز درصد
 شغلی رتبه ارتقاي درطول کارمند سالیانه

 هیات مصوب کارمندان آموزشی نظام درچارچوب آموزشی دوره
 پایه رتبه اخذ براي دانشگاه امنا

 ساعت   300 %60 سال  8 پایه مقدماتی پایان ابتدایی
 ساعت   300 % 60 سال  8 پایه مقدماتی  سیکل 
 ساعت  300 % 60 سال  8 پایه مقدماتی دیپلم

 ساعت  300 % 60 سال  8 پایه مقدماتی فوق دیپلم 



 و یا همتراز کاردانیسطح  تا

 

. ت سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد مشاغل کاردانی و کارشناسی بھ مشاغلی گفتھ می شود کھ بھ رشتھ ھای شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد و یا این کھ پس - تبصره
 و یا کارشناسی شناختھ شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند  ھمچنین آن دستھ از مشاغلی کھ بھ موجب مقررات مربوط ، ھمتراز مشاغل کاردانی 

 تجربیات مدون شده دارای ویژگیھای زیر بوده و با تایید کمیتھ مربوط قابل اعمال می باشد . ارتقاء بھ رتبھ ھای خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد  -١تبصره 

 برای کسب رتبھ ھای پیشین استفاده نشده باشد  -٢.                                  ات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد تجربی -٦

 .د مرتبط با شغل را کھ بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده ، بیان نمای) موانع ، محدودیت ھا ، فرصت ھا و تھدیدھا (مسائل ، چالشھا و مشکالت   - ٣

 . نتیجھ گیری و راه حل ھای مناسب جھت رفع موانع و مشکالت ارائھ گردد -٤

 : سنوات تجربی 

 .سوابق بخش خصوصی در صورت داشتن صورتجلسھ تخصیص قابل قبول می باشد  -١٦
 . داشتن ابالغ انشایی مرتبط با شغل فعلی مالک محاسبھ تجربھ قرار می گیرد  -١٧
 .    وابق تجربی محسوب می گرددایام خدمت نظام و طرح الیحھ جزء س -١٨

 .کسب توامان دو رتبھ شغلی برای کارمندانی کھ شرایط ارتقاء رتبھ بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر نمی باشد : تذکر 

در استان ھای خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،  ١٠/٤/٨٨ه مورخ  ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤و باالتر و یا ھمترازان آنھا کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ موضوع فھرست تصویب نامھ شماره  برای مشاغل کاردانی  
 بھ بعد دو سال) ١/١/٨٨از تاریخ (بھ ازای ھرسال یک سال سوابق خدمتی  کھگیویھ و بویر احمد ، چھارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشھر ، ھرمزگان ، خوزستان و ایالم ، خدمت می نمایند ،

 . درصد امتیازات  موضوع جدول مربوط حسب مورد می باشند  ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠و برای ارتقاء بھ رتبھ ھای شغلی پایھ ، ارشد ،خبره و عالی بھ ترتیب نیازمند . قابل محاسبھ خواھد بود ) کسر سال بھ نسبت (

n ره توسط ستاد دانشگاه در کمیتھ مربوطھ مورد تصویب قرار می گیرد ارشد و خب  ،ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء بھ رتبھ ھای پایھ 
n  مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبھ مقدماتی،مشاغل کارشناسی و باالتر ازطی کردن رتبھ ھای (نخبگانی کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین میشوند از طی کردن برخی رتبھ ھا

 .  نخبگان مذکور برای کسب رتبھ ھای بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواھند بود   -معاف می شوند )ھ مقدماتی و پای

 رتبه فعلی تحصیلی مقطع
 

 رتبه بعدي
 ) ارشد  (

  به رتبهارتقاء  براي الزم تجربی سنوات
 ارشد

 ارزیابی امتیاز مجموع میانگین از امتیاز درصد
 شغلی رتبه ارتقاي درطول کارمند سالیانه

 هیات مصوب کارمندان آموزشی نظام درچارچوب آموزشی دوره
 ارشد رتبه اخذ براي دانشگاه امنا

 ساعت   250 % 70 سال  20 ارشد پایه پایان ابتدایی
 ساعت   250 % 70 سال  20 ارشد پایه سیکل 

 ساعت  250 % 70 سال  20 ارشد پایه دیپلم
 ساعت  250 % 70 سال  20 ارشد پایه  فوق دیپلم 



 :مستند سازي تجربیات کارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلی عالی مراتب زیر براي ارائه مستند سازي ضروري است      

 پیوست تهیه و تنظیم گرددتجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدي و براساس محورهاي  -1

 صفحه تهیه و تنظیم گردد  100مستند تجربی کارمند و پیوست مربوط حداقل باید در  -2

 تجربیات مستند سازي شده قبال براي کسب رتبه هاي پیشین استفاده نشده باشد  -3

 . میباشد  مرکز توسعه مدیریت تحول اداري قبول یا عدم قبول مستندات موکول به اعالم نظر نهایی . الزم است مستندات تجربیات کارمندان قبل از ارسال به این مرکز به تایید کمیسیون تحول اداري دانشگاه از نظر کمی و کیفی برسد  -4

 نسبت به ایجاد بانک اطالعاتی مستندات فوق جهت بهره برداري کارمندان اقدامات الزم معمول دارند می توانند  دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی -5

 فرم چارچوب و محورهاي مستند سازي تجربیات کارمندان براي ارتقاء به رتبه عالی جهت تکمیل حائزین شرایط 
                                            :                       نام خانوادگی               :نام 

 :مدرك تحصیلی  :عنوان پست مورد تصدي 
 :محل خدمت  :مدت تجربه  

 ):با ذکر مدت خدمت (سوابق خدمتی 
 :مقدمه   -1

 )ارائه توضیح کلی درباره حوزه فعالیت (

 :ارزیابی عمومی  -2

 )قوت به شیوه رواییارزیابی کلی از حوزه وظایف و مسئولیتها، بیان نقاط ضعف و (
 :روش هاي انجام کار -3

 )روشها و شیوه هاي انجام وظایف و مسئولیتها ، حل مسئله و تصمیم گیریها در حوزه فعالیت ( -4
 : عناوین تجارب  -5

 ) بیان عناوین یا موضوعات تجارب موفق یا نا موفق که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیتهاي محوله کسب نموده است ( 
 :تبیین تجارب  -6

 )بیان و شرح تجارب موفق یا غیر موفق (
 :عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله -7

 :اقدامات خاص  -8

 )امات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است و قابل انتقال می باشد اقد(
 :بیان نکات ویژه کلیدي  -9

 ) نکات کلیدي حاصل از تجربه که امکان تبدیل به مدل یا الگو براي اثر بخشی بیشتر یا بهبود وضع موجود در حوزه کاري می گردد ( 
 :ارائه برنامه  -10

 ) داراي برنامه خاص براي آینده که حاصل تجربه خدمتی می باشد و تمایل براي اجراي آن با ارائه پیشنهاد مشخص (
 


