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مشاغل کارزاوی ي کارشىاسی تٍ مشاغلی گفتٍ می شًز کٍ تٍ رشتٍ َای شغلی تحت ػىايیه کارزاوی ي کارشىاسی ترصیص    –تبصزه 

 ایه کٍ پست ساسماوی شاغلصه زارای ػىًان کارزاوی یا کارشىاسی تاشس.  یامی یاتس ي

َمچىصه ان زستٍ اس مشاغلی کٍ تٍ مًجة مقزرات مزتًط ، َمتزاس مشاغل کارزاوی ي یا کارشىاسی شىاذتٍ شسٌ اسیت ي اس ویًا ااؼیازٌ    

 جذب کارشىاسی تزذًرزار شسٌ اوس. 

ستلشم مستىس ساسی تجزتصیات تًسیک کارمىیسان میی تاشیس . تجزتصیات میسين شیسٌ زارای         ارتقاء تٍ رتثٍ َای ذثزٌ ي ػاای م -1تبصزه 

 يیژگصُای سیزتًزٌ ي تا تائصس کمصتٍ مزتًط قاتل اػمال می تاشس.

 تزای کسة رتثٍ َای پصشصه استفازٌ وشسٌ تاشس. -2تجزتصات تایستی مزتثک تا شغل مًرز تصسی تاشس.                            -1

ائل ، چااشُا ي مشکالت ) مًاوغ ، محسيزیت َا ، وزصت َا ي تُسیسَا( مزتثک تا شغل را کٍ تزاثز تجزتصیات کارمىیسان شىاسیایی    مس -3

 شسٌ تصان ومایس.

 وتصجٍ گصزی ي راٌ حل َای مىاسة جُت روغ مًاوغ ي مشکالت ارائٍ گززز.  -4
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 کانپذیز نمی باشد.تذکز : کسب توامان دو رتبه شغلی بزای کارمندانی که شزایط ارتقاء رتبه بعدی را نیز دارا می باشند ام

ز  36095/ت76294تزای مشاغل کارزاوی ي تاالتز ي یا َمتزاسان آوُا کٍ زرمىاطق کمتز تًسؼٍ یاوتٍ مًضًع وُزست تصًیة وامٍ شمارٌ 

زراستان َای ذزاسان شماای ، ذزاسان جىًتی ، کُکصلًیٍ ي تًیز احمس ، چُارمحیال ترتصیاری ، کززسیتان ، سصسیتان ي      10/4/88مًرخ 

( تیٍ   1/1/88چستان ، تًشُز، َزمشگان ، ذًسستان ي ایالم ، ذسمت می ومایس ، تٍ اسای َز سال یک سال سیًاتق ذیسمتی ) اس تیارید    تلً

،  60،  50حاسثٍ ذًاَس تًز. ي تزای ارتقاء تٍ رتثٍ َای شغلی پایٍ ، ارشس ، ذثزٌ ي ػاای تٍ تزتصة متؼس زيسال ) کسزسال تٍ وسثت ( قاتل 

 امتصاسات مًضًع جسيل مزتًط حسة مًرز می تاشىس.  زرصس 80،  70

   ارسیاتی ػًامل مزتًط ي تزرسی استحقاا ارتقاء تٍ رتثٍ َای پایٍ ، ارشس ي ذثزٌ تًسک ستاز زاوشگاٌ زر کمصتٍ مزتًطٍ مًرز تصیًیة

 قزار می گصزز. 

ززن تزذی رتثٍ َا ) مشاغل کارزاوی ي پایصه ورثگاوی کٍ طثق ضًاتک مصًب شًرای ػاای اوقالب وزَىگی تؼصصه می شًوس اس طی ک

تز اس طی کززن رتثٍ مقسماتی ، مشاغل کارشىاسی ي تاالتز اس طی کززن رتثٍ َای مقسماتی ي پایٍ ( مؼیا  میی شیًوس. ورثگیان میذکًر      

 تاتغ ایه ضًاتک ي شزایک ذًاَىس تًز.تؼسی تزای کسة رتثٍ َای 

 


