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 ثسوِ تقبلي 

عجمِ ًشبًگط پبييي تطيي تب ثبالتطيي سغَح شغلي هي ثبشس وِ ثطاسبس فَاهلي ًؾيط اّويت ٍ پيچيسگي  :عجمِ 

ٍؽبيف ٍ هسئَليتْب ، سغح ترظيض ٍ هْبضتْبي هَضز ًيبظ ثِ يىي اظ عجمبت شبًعزُ گبًِ خسٍل يب خساٍل حك 

 يبثٌس .ص هي بشغل اذتظ

عايش عجمِ شغلي ثط اسبس شطايظ احطاظ عجمبت شغلي ٍ يب ثِ زليل وست تدطثِ افاضتمبء عجمِ : فجبضت است اظ 

ٍ ترظيض ثِ پست يب شغل هستوطي ٍ يب اذص هسضن تحظيلي خسيس ٍ يب ثِ طَضت تشَيمي زض عجمِ ثبالتط لطاض 

 هي گيطز . 

 گوبضزى ٍي ثِ شغلي وِ زض عجمِ پبييي تط لطاض زاضز .تٌعل عجمِ : فجبضت است اظ تغييط شغل وبضهٌس ٍ 

 ترظيض : فجبضت است اظ لطاض زازى پست هسترسم زض عجمِ ٍ ضتجِ شغلي هطتجظ 

تدطثِ شغلي :  آى ثرش اظ ذسهبت زٍلتي ٍ يب غيط زٍلتي هسترسم وِ سجت افعايش هْبضت هسترسم هي گطزز. 

 تَاًس هَثط ثبشس شغلي ٍي ثِ تٌبست هي  ٍ زض تقييي عجمِ ٍ ضتجِ

 تدطثِ هطثَط : آى لسوت اظ ذسهبت هسترسم وِ زض ضشتِ هطثَط ثِ شغل هَضز تظسي ثبشس 

تدطثِ هشبثِ : آى لسوت اظ ذسهبت هسترسم ، وِ زض ظهيٌِ شغل هَضز تظسي ثبشس )هبًٌس تدطثِ ووه ثْيبضي 

 ثطاي ثْيبض ، تدطثِ وبضپطزاظي ثطاي اًجبضزاضي (

هَضز هسترسهيٌي وِ زض عَل ذسهت زض اضتجبط ثب شغل هَضز تظسي هسضن تحظيلي  ًحَُ احتسبة تدطثِ زض

 ثبالتط اضائِ ًوبيٌس خْت اضتمبء ثِ عجمبت ثبالتط ثِ شطح ظيط هي ثبشٌس

 ول سَاثك تدطثي هطثَط ٍ هشبثِ ثب هسضن تحظيلي ليسبًس ٍ ثبالتط  -1

َط ٍ هشبثِ ثب هسضن تحظيلي پس اظ اذص هسضن تحظيلي ليسبًس هطثَط يه زٍم سَاثك عي شسُ هطث -2

 فَق زيپلن لبثل احتسبة هي ثبشس .

پس اظ اذص هسضن تحظيلي ليسبًس هطثَط يه سَم سَاثك عي شسُ هطثَط ٍ هشبثِ ثب هسضن تحظيلي  -3

 زيپلن لبثل احتسبة هي ثبشس 

 اظثميِ سَاثك هقبزل ذسهبت ثقس اظ اذص هسضن لبثل احتسبة ذَاّس ثَز  -4

ن هطتجظ توبهي سَاثك عي شسُ هطثَط ٍ هشبثِ ثب هسضن زيپلن لبثل لپپس اظ اذص هسضن فَق زي -5

 احتسبة است . 



هست ذسهت ٍؽيفِ فوَهي هسترسم ثب تَخِ ثِ تقبضيف تدطثِ هطثَط ٍ تدطثِ هشبثِ ثِ تٌبست خعٍّط 

 آييي ًبهِ عجمِ ثٌسي هشبغل لبثل احتسبة است  54ٍ 47يه اظ هَاضز هست ٍؽيفِ هٌسضج زض هبزُ 

 

احتسبة تدطثِ ثرش غيط زٍلتي هسترسهيي ، فمظ آى لسوت اظ تدطثِ هسترسم وِ زض ضشتِ شغلي زض 

 ن هحبسجِ ذَاّس ثَز .هطثَط ٍ هشبثِ هَضز تظسي اٍ ثبشس هال

 

ٍ ثبالتط ، يه  5زض طَضت اضائِ هساضن تحظيلي ثبالتط اظ زيپلن هغبثك شطايظ احطاظ خْت اضتمبء ثِ عجمِ 

م زض ّوبى ضشتِ شغلي يب ضشتِ ّبي شغلي ّوسغح ثِ فٌَاى تدطثِ هطثَط زٍم سَاثك تدطثي هسترس

 ثقس اظ اذص هسضن تحظيلي ليسبًس هحبسجِ هي شَز .

 

هسترسهيي زض طَضت اضائِ هسضن تحظيلي هسضن تحظيلي ثبالتط زض اضتجبط ثب شغل هَضز تظسي ، تٌعل 

 عجمِ ًرَاٌّس يبفت 

 آييي ًبهِ عجمِ ثٌسي هشبغل زاًشگبّْب ٍ"                                                              

 "زاًشىسُ ّبي فلَم پعشىي ٍ ذسهبت ثْساشتي ٍ زضهبًي  

زض ذظَص احتسبة سَاثك ثرش غيط زٍلتي آى زستِ اظ افطازي وِ ثِ طَضت توبم ٍلت ٍ ثب پطزاذت 

ى وبض وطزُ اًس ثِ اعالؿ هي ضسبًس : ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هغت ثِ فٌَاى شطوت يب حك ثيوِ زض هغت پعشىب

هَسسِ هحسَة ًوي شَز لصا ثب فٌبيت ثِ لَاًيي ٍ همطضات خبضي احتسبة سَاثك هصوَض ثِ فٌَاى 

 سَاثك ثرش غيط زٍلتي اهىبًپصيط ًوي ثبشس .

 "12/10/88/الف هَضخ 486052/5 " 

 

 

فطٌّگ لطآًي ٍ ايدبز اًگيعُ زض خْت فطاگيطي فلَم لطآًي ٍ ايدبز اًگيعُ زض ضاستبي اشبفِ ٍ تطٍيح 

بى لطآى وطين تظَيت ًوَز فؾزض خْت فطاگيطي فلَم لطآًي اهتيبظاتي ثِ شطح شيل ثطاي حب

 (14/6/90هَضخ 13736/200)

 حفؼ لطآى ، ّوتطاظ ثب هسضن تحظيلي زوتطا 1زضخِ  -1

 فَق ليسبًس حفؼ لطآى ّوتطاظ ثب هسضن تحظيلي  2زضخِ  -2

 حفؼ لطآى ّوتطاظ ثب هسضن تحظيلي ليسبًس  3زضخِ  -3

 حفؼ لطآى ّوتطاظ ثب هسضن تحظيلي فَق زيپلن  4زضخِ  -4



حفؼ لطآى زض هشبغلي وِ زض شطايظ احطاظ آى زيپلن پيش ثيٌي شسُ ثِ شطط زاضا  5زضخِ  –تجظطُ 

 پلن هي ثبشس .ثَزى گَاّيٌبهِ پبيبى زٍضُ اٍل هتَسغِ اظ لحبػ استرساهي ّوتطاظ زي

 "ضَاثظ ًحَُ اضتمبي وبضهٌساى زض عجمبت ٍ ضتجِ ّب"

شبغليي هدوَفِ هشبغل وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي پبيبى زٍضُ اثتسايي ثَزُ است  -1

ثِ اظاي ّط شش سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي يه عجمِ ٍ حساوثط تب 

 اضتمبء هي يبثٌس  5عجمِ 

پبيبى ضاٌّوبيي)سيىل( ثَزُ  شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي -2

است ثِ اظاي ّط پٌح سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي يه عجمِ ٍ حساوثط تب 

 عجمِ شش اضتمبء هي يبثٌس 

شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي زيپلن هي ثبشس . ثِ اظاي ّط  -3

يد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبق يه عجمِ ٍ حساوثط تب عجمِ ّفت اضتمبء پٌح سبل سَاثك تدطثي اظ تبض

 هي يبثٌس 

شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي وبضزاًي ٍ يب ّوتطاظ هي ثبشٌس  -4

يه عجمِ ٍ حساوثط تب عجمِ ثِ اظاي ّط پٌح سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي 

 ّشت اضتمبء هي يبثٌس 

شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي وبضشٌبس يب ّوتطاظ هي ثبشس  -5

ثِ اظاي ّط چْبض سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي يه عجمِ ٍ حساوثط تب 

 عجمِ زُ اضتمبء هي يبثٌس

حظيلي آًْب هسضن تحظيلي وبضشٌبس اضشس يب ّوتطاظ هي شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ ت -6

ثبشس ، ثِ اظاي ّط چْبض سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي يه عجمِ ٍ حساوثط 

 تب عجمِ يبظزُ اضتمبء هي يبثٌس 

هي شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي زوتطي حطفِ اي يب ّوتطاظ  -7

ثبشس ثِ اظاي ّط چْبض سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي يه عجمِ ٍ حساوثط 

 تب عجمِ زٍاظزُ اضتمبء هي يبثٌس 

پعشىبى هترظض ٍ ّوچٌيي شبغليي هدوَفِ هشبغلي وِ شطايظ احطاظ تحظيلي آًْب هسضن تحظيلي  -8

ّط چْبض سبل سَاثك تدطثي اظ تبضيد زضيبفت ( يب ّوتطاظ هي ثبشس ، ثِ اظاي p.h.dزوتطاي ترظظي )

 آذطيي گطٍُ استحمبلي يه عجمِ ٍ حساوثط تب عجمِ سيعزُ اضتمبء هي يبثٌس . 

 "27/10/89هَضخ 55588/200ثرشٌبهِ شوبضُ " 

 



سَاثك تدطثي وبضهٌساى زض اضتمبء عجمِ ٍ ضتجِ شغلي آًْب ثط اسبس ضَاثظ هطثَط ثِ ًحَُ احتسبة 

 يي ًبهِ اخطايي عطح عجمِ ثٌسي لبثل هحبسجِ ذَاّس ثَز تدطثِ هٌسضج زض آي

 "27/10/89هَضخ  55588/200ثرشٌبهِ شوبضُ  – 4تجظطُ "

 

وامً تشكيالت َ طبقً بىسي مشاغل زاوشگاٌٍا َ زاوشكسي ٌاي علُم پسشكي َ ذسمات ضُابط اجرايي آييه 

بً زاوشگاٌٍا ابالغ گرزيس كً زر آن  12/6/11ز مُرخ 456/212بٍساشتي َ زرماوي طي برشىامً شماري 

 وحُي ارتقاء كارمىسان زر طبقات شغلي مشرض گرزيس: 

 

َ بر اساش شرايظ احراز تحصيلي َ تجربي بً يك طبقً وحُي ارتقاء شاغل در داوشگاي برابر جذَل ريل 

 شغلي استحقاقي در جذَل حق شغل ارتقاء مي يابىذ 

 

احراز تحصيلي َ تجربي بً يك طبقً شغلي  كارمىذان شاغل در داوشگاي برابر جذَل ريل َ بر اساش شرايظ

 استحقاقي در جذَل حق شغل ارتقاء مي يابىذ 

 

قاوُن وظام ٌماٌىگ پرداخت كاركىان دَلت َ ٌمچىيه  3مادي  4راي تبصري تبصري : كارمىذاوي كً در اج

كارمىذان عضُ گرداوٍاي عاشُرا َ السٌراء َ فرزوذان شاٌذ َ ٌمچىيه ساير كارمىذاوي كً بً مُجب 

مصُبً شُراي امُر اداري َ استخذامي كشُر )سابق( از گرٌٍَاي مربُط برخُردار شذي اوذ . بً تىاسب 

 ايه دستُرالعمل مستثىي مي باشىذ.  1طبقات تعييه شذي در جذَل شماري از حذاكثر 

  

 ّا( (: استقاء طثقِ شغلي تش اساس تحصيالت، سٌَات تجشتي)مليِ سست1ِجذٍل شواسُ )

 
                

                 

                

                 

                 

                 

                 

                

Ph.D                 

ماسهٌذاًي مِ دس تذٍ استخذام داساي ششايط تحصيلي ٍ تجشتي ايي ضَاتط تاشٌذ، دس طثقِ ٍ ستثِ شغلي  -2هبزُ 

 استحقاقي قشاس خَاٌّذ گشفت.



 

 "     فرآیىذ بررسی ارتقاء طبقٍ"     

 هذارک ارتقائ عثقه  تزرسی  -1

 عثقه و هشخص نوودى تاریخ اجزاهحاسثه سنوات و تجزته السم جهت ارتقاء  -2

 عزح در کویته اجزایی عثقه تنذی هشاغل  -3

 تصویة وتنظین صورتجلسه تا اهضاء اعضاکویته اجزایی عثقه تنذی هشاغل  -4

 صذور حکن ارتقاء عثقه  -5

 

 طع تحصیلی مختلف  چىذ مثال برای ارتقای طبقٍ کارکىان با مقا

 ارتقا ء طبقٍ کارگزیه با مذرک تحصیلی دیپلم -1

         1/1/85تاریخ استخذام 

 1/1/85+5;1/1/90                                                                                                        2عثقه ورودی :   

  دیپلن :  هذرک تحصیلی

 1/99/ 1  : (  3بعذی ) تاریخ ارتقاء طبقٍ

 کارگزیه با مذرک تحصیلی فًق دیپلم ارتقاء طبقٍ  -2

     1/1/85تاریخ استخذام 

 1/1/85+5;1/1/90                                                                                                    3عثقه ورودی  :     

 هذرک تحصیلی :  فوق دیپلن 

 1/99/ 1 :(   4بعذی )تاریخ ارتقاء طبقٍ 

                                                                                     ارتقاء طبقٍ کارگزیه با مذرک تحصیلی لیساوس  -3

 1/1/85+4;1/1/89                                                                                        1/1/85تاریخ استخذام 



 4عثقه ورودی  :   

 هذرک تحصیلی :  لیسانس 

 ( 5تاریخ ارتقاء طبقٍ بعذی )

 ارتقاء طبقٍ کارگزیه با مذرک تحصیلی فًق لیساوس -4

 1/1/85+4;1/1/89                                                                                       1/1/85تاریخ استخذام : 

 5عثقه ورودی  : 

 هذرک تحصیلی : فوق لیسانس 

 (6تاریخ ارتقاء طبقٍ بعذی )

 پزشکی دکتریبا مذرک تحصیلی عمًمی  پزشکارتقاء طبقٍ  -5

 1/1/85+4;1/1/89                                                                                       1/1/85تاریخ استخذام : 

 6ورودی  : عثقه 

 ذرک تحصیلی : دکتزی ه

 (7تاریخ ارتقاء طبقٍ بعذی )

 

 تخصصی با مذرک تحصیلی دکتری  پزشک متخصصارتقاء طبقٍ   -6

 1/1/85+4;1/1/89                                                                                       1/1/85تاریخ استخذام : 

 7عثقه ورودی  : 

 تخصصی هذرک تحصیلی : دکتزی 

 (8تاریخ ارتقاء طبقٍ بعذی )

 

 



چىذ مثال برای چگًوگی وحًٌ محاسبٍ تجربٍ افرادی کٍ در طًل خذمت تغییر عىًان دادٌ اوذ ي 

 چگًوگی يضعیت طبقٍ آوان :

سال  2ته استخذام دستگاه در ِآیذ و  12/12/80شخصی تا هذرک تحصیلی فوق دیپلن تهذاشت هحیظ اس تاریخ  -1

هذرک تحصیلی لیسانس دررشته تهذاشت هحیظ اخذ هی نوایذ  23/11/83خذهت نظام وظیفه دارد . در تاریخ 

در هواى تاریخ هثادرت ته تغییز عنواى ته پست کارشناسی هی کنذ . وضعیت عثقه وی در سهاى انتصاب ته چه 

 صورت هی تاشذ و تاریخ اخذ دوگزوه تعذی اورا نیش هشخص کنیذ ؟

12/12/78;2-12/12/80 

11/11/4;12/12/78-23/11/83 

 1:   2;20/5/2                 (4تجزته هورد هحاسثه در پست کارشناسی )عثقه 

1/11/4 

-20/5/2;6/1/ 10         کسز هی گزدد  5اس رونذ هزتوط جهت اخذ عثقه 

30/11/3 

                                                                     5/9/0;2   :

10/6/1 

+  5/9/0; 28/8/84        5تاریخ اخذ عثقه 

23/11/83 

 یافته )تعجیل در ارتقاء طبقه( هر توسعتنحوه محاسبه تجربه کارکنان در مناطق کم

 ًوًَِ خْت ثْطُ ثطزاضي  2شوط 

چٌبًچِ تبضيد زضيبفت آذطيي گطٍُ استحمبلي وبضهٌسي ثب هسضن تحظيلي ليسبًس وِ زض هٌبعك ووتط 

هقبًٍت تَسقِ هسيطيت ٍ سطهبيِ  27/10/89هَضخ 55588/200تَسقِ يبفتِ هٌسضج زض ثرشٌبهِ شوبضُ 

 1/7/88طزُ ًبهجثقسي  ثبشس تبضيد زضيبفت عجمِ استحمبلي  1/1/85اًسبًي ضئيس خوَْض ( اشتغبل زاضًس 

 ذَاّس ثَز 

 

 

 

 



 1/1/85+4)سبثمِ تدطثي (;1/1/89

 

 1/1/89- 1/1/88;  1ذسهت زض هٌبعك ووتط تَسقِ يبفتِ              سبل                                                        

 هبُ   12:2; 6هبُ تقديل                                                                                                                          

 هي ثبشس  1/7/88هبُ تقديل  6تبضيد زضيبفت گطٍُ ثب تَخِ ثِ                                                                      

 

تبضيد افغبي عجمِ استحمبلي شسُ اًس گطٍُ استحمبلي ذَز  هشوَل زضيبفت  1/1/86ٍ چٌبًچِ زض تبضيد 

 هي ثبشس  1/1/89 ثقسي ايشبى 

 1/1/86+4 ;)سبثمِ تدطثي (1/1/90

 1/1/90-1/1/88;  2سبل          ذسهت زض هٌبعك ووتط تَسقِ يبفتِ                                                            

 هبُ   24:2; 12هبُ تقديل                                                                                                                    

 هي ثبشس  1/1/89هبُ تقديل  12تبضيد زضيبفت گطٍُ  ثب تَخِ ثِ                                                                   

 

احتسبة يه همغـ تحظيلي ثبالتط اظ ًؾط اهتيبظات شغلي ٍ سبيط اهتيبظات همطض زض لَاًيي ٍ همطضات هطثَط 

 (ول وشَض 89ثَزخِ سبل لبًَى  7ن ثٌس ءثِ فطظًساى شبّس )خع

 "17/5/89/الف هَضخ 180496/4/2ثرشٌبهِ شوبضُ  " 

ايثبضگطاًي وِ زاضاي هسضن تحظيلي فَق ليسبًس ثَزُ ٍ لجل اظ تبضيد اثالك آييي ًبهِ ازاضي ٍ استرساهي 

هبزُ  2( اظ اهتيبظ همغـ تحظيلي ثبالتط ثْطُ هٌس ثَزُ اًس عجك هفبز تجظطُ 1/1/91افضبي غيط ّيبت فلوي )

 زوتطي ترظظي (ثطذَضزاض هي گطزًس زستَضالقول فَق الصوط ووبوبى اظ اهتيبظات همغـ تحظيلي ثبالتط ) 2

 

هَفك ثِ زضيبفت وبضشٌبسي اضشس گطزيسُ اًس عجمِ ٍضٍزي ايشبى  1/1/91يقٌي ايثبضگطي وِ لجل اظ تبضيد 

 خسٍل هطثَعِ هي ثبشس  7خْت هحبسجِ اذص عجمِ ) زٍهمغـ تحظيلي ثبالتط (عجمِ 



سبًس هي شًَس ٍ يب ثب هسضن فَق ليسبًس ثِ هَفك ثِ اذص هسضن فَق لي 1/1/91ايثبضگطاًي وِ ثقس اظ تبضيد 

ذسهت پصيطفتِ هي شًَس ٍ هشوَل زضيبفت همغـ تحظيلي ثبالتط هي ثبشٌس اظ اهتيبظات همغـ تحظيلي 

 زستَضالقول فَق الصوط) زوتطي حطفِ اي ( ثْطُ هٌس هي گطزًس  3خسٍل شوبضُ  6ثبالتط عجك ضزيف 

 "28/11/91/زهَضخ 3815/209ثرشٌبهِ شوبضُ "

 

هَفك ثِ زضيبفت وبضشٌبسي اضشس گطزيسُ اًس عجمِ ٍضٍزي ايشبى  1/1/91يقٌي  ايثبضگطي وِ ثقس اظ تبضيد 

 هي ثبشس .   6خْت هحبسجِ اذص عجمِ يه همغـ تحظيلي ثبالتط )زوتطاي حطفِ اي ( 

 

 

 گرَي ارفاقي گرزان عاشُرا َ السٌرا : 

مجُزي براي ارتقا ء طبقً تشُيقي گرزاوٍاي  عاشُرا با تُجً بً اجرايي شسن قاوُن مسيريت ذسمات كشُري 

 َ السٌرا َ جبًٍ َجُز وسارز 

 "پرسش َ پاسد زر ذصُص ابٍامات اجراي برشىامً ارتقاء طبقً كارمىسان "

 تَضيح : 

وسبًيىِ لجل اظ لبًَى ذسهبت وشَضي هشوَل اذص گطٍُ اضفبلي گطزاى فبشَضا ٍ يب گطزاى العّطا گطزيسُ 

 اًس ّوچٌبى اظ هعايبي گطٍُ اضفبلي ذَيش  ثْطُ هٌس هيشًَس . 

 

 عجمِ تشَيمي :

ض فلَم پعشىي وشَ يآييي ًبهِ تشىالت ٍ عجمِ ثٌسي هشبغل زاًشگبّْب ٍ زاًشىسُ ّب 62زض اخطاي هبزُ 

ٍ ثبالتط  90ْي ثِ سبل تپٌح سبل هتَالي هٌهسيطاى ٍ وبضهٌساًي وِ هدوَؿ اهتيبظ اضظيبثي فولىطز آًْب زض 

 َل ذسهت ( ثطذَضزاض هي شًَس عزضطس ثبشس اظ يه عجمِ شغلي تشَيمي )حساوثط يىجبض زض  85حسالل 

 هثبل : 

86ًوطُ اضظشيبثي سبل     88 

87ًوطُ اضظشيبثي سبل     87 

88شيبثي سبل ًوطُ اضظ    86 



89ًوطُ اضظشيبثي سبل     89 

90ًوطُ اضظشيبثي سبل     90 

                             خوـ

                           88 

هشوَل ثبشس  85حبل چٌبًچِ زض ّط يه اظ ايي سبلْبي زضج شسُ ًوطُ اضظيبثي فولىطز ايشبى ووتط اظ 

 ثبشس  85زضيبفت اضتمبء عجمِ تشَيمي ًوي ثبشس حتي اگط خوـ ول ايي سبلْب 

                          لغَ عجمِ تشَيمي ثبثت اضظيبثي فولىطز

ّيبت فوَهي  26/8/94ثط اسبس زازًبهِ اطالحي هَضخ  بتبضيد لغَ عجمِ تشَيمي ٍ لعٍم اخطا زض زاًشگبّْ

اظ عجمِ تشَيمي  4/12/93زيَاى فسالت ازاضي آى فسُ اظ وبضهٌساى ضسوي ٍ پيوبًي وِ تب لجل اظ تبضيد 

( 4/12/93ثطذَضزاض شسُ اًس ، استوطاض ثْطُ هٌسي آًبى اظ عجمِ تشَيمي ثالهبًـ است ليىي اظ تبضيد هصوَض )

 ِ تشَيمي ثطاي وليِ وبضهٌساى ٍ هسيطاى ٍخبّت لبًًَي ًساضز ثِ ثقس افوبل عجم

 

 

 

 ماهه( 81)دوره دو ساله يا  نحىه محاسبه دوره آمىزشی بهىرزی
 

هي تَْسصاًي مِ دس تذٍ استخذام داساي هذاسك تحصيلي پاياى دٍسُ ساٌّوايي )سينل( ٍ يا ديپلن  -1

هقطع تاالتش )تِ تشتية ديپلن ٍ ماسداًي ( تاشٌذ ، دس ٌّگام اشتغال دس شغل تَْسصي اص هضاياي يل 

 تشخَسداس هي شًَذ .

دس صَستي مِ تَْسصاى هَضَع تٌذ يل ، دس حيي خذهت هَفق تِ اخز هذسك تحصيلي تاالتش شًَذ )  -2

تا سعايت هقشسات اداهِ تحصيلي تَْسصاى ( هضاياي آهَصش دٍسُ تَْسصي تِ جاي يل هقطع تاالتش فقط 

 سَب هي گشدد ٍ هالك عول آخشيي هذسك تحصيلي اخز شذُ هي تاشذ تِ صَست تجشتِ هشتثط هح

تَْسصاًي مِ تا هذسك تحصيلي ماسداًي هشتثط ٍ پس اص طي دٍسُ آهَصش تَْسصي دسسشتِ شغلي  -3

 تَْسص استخذام شًَذ دٍسُ آهَصشي تَْسصي تعٌَاى تجشتِ هحاسثِ هي شَد  

 

ال است مِ تَْسصاى دس شغل تَْسصي اشتغال تْشُ هٌذي اص هضاياي فَق ، تٌْا دس صَستي قاتل اعو -4

 داشتِ تاشٌذ ٍ دس صَست تغييش عٌَاى ًاهثشدگاى ، هضاياي هزمَس تالاثش هي گشدد.



 

 "هي تاشذ  22/2/22قاتل تِ رمش است تاسيخ اجشاي ايي دستَسالعول اص تاسيخ  "

 

 د6972/616بخشنامه شماره                                     

 62/16/72مورخ                                           
 

 

 هثبل :

هبُ سطثبظي زاشتِ ثب هسضن تحظيلي  8استرسام  شسُ ٍ يىسبل ٍ   21/7/92وِ زض تبضيد ثَْضظي 

 زيپلن :

 

 ( هشوَل يه همغـ تحظيلي ثبالتط ) وبضزاًي( هي شًَس 22/2/92ايشبى اظ تبضيد اخطاي ثرشٌبهِ ) -1

 زٍضُ ثَْضظي اظ ايي تبضيد ثطاي ايشبى هحبسجِ ًوي گطزز  -2

ثب همغـ تحظيلي وبضزاًي   22/2/92چٌبًچِ زض ًمبط هحطٍم هشغَل فقبليت هي ثبشٌس اظ تبضيد  -3

 هشوَل هعايبي ًمبط هحطٍم هي گطزًس . 

 پبيبى

 

 

 "ثطآٍضزُ ًوبيس .ثرشي اظ ًيبظ ّوىبضاى ضا زض سبظهبى زّي اعالفبت هدوَفِ ثتَاًس  اهيس است ايي "

 


