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مشاغلطبقه بندي طرح آموزشي دوره 

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

مديريت توسعه سازمان و تحول اداري

غالمرضا قائدي امامزاده

96ماه آبان 



تاريخچه طبقه بندي مشاغل

  به نفت شركت در ايران در بار اولين مشاغل بندي طبقه جنبش
 پرسنلي امور و سازمان اينكه علت به و شد گذارده اجرا مورد

  قبل سازمان اين شد، مي اداره انگليسي متخصصين توسط صنعت
 پرسنلي امور و سازمان اينكه علت به و شد گذارده اجرا مورد

  قبل سازمان اين شد، مي اداره انگليسي متخصصين توسط صنعت
 استفاده پرسنلي تكنيك اين از ايران در ديگر سازمانهاي بقيه از

 .كرد

  



طبقه بندي مشاغل در سازمانهاي ديگر

  بود دولتي مؤسسه اولين برنامه سازمان ، نفت شركت از بعد
 جهت به ابتدايي و ساده صورت به را مشاغل بندي طبقه كه

  در مشاغل از يك هر تصدي براي خاص مزاياي و حقوق برقراري  در مشاغل از يك هر تصدي براي خاص مزاياي و حقوق برقراري
 مشاغل متصديان شد مي سعي ترتيب بدين .درآورد اجرا به عمل

  از باشند داشته بيشتري تجربه و معلومات بايست مي كه تخصصي
 سازمانهاي آن از پس .شوند برخوردار بيشتري مزاياي و حقوق

  عينا را برنامه سازمان استخدامي مقررات طرح ديگر اقتصادي
  اجرا مورد به خود سازمان در اندك تغييرات با اينكه يا و پذيرفتند
.گذاشتند



: تشكيل سازمان طبقه بندي مشاغل 

  طي مشاغل بندي طبقه سازمان 1334 سال ماه فروردين 23 در

 .شد آغاز منتخب افراد ماهه 4 كارآموزي دوره و تاسيس مراسمي .شد آغاز منتخب افراد ماهه 4 كارآموزي دوره و تاسيس مراسمي



.تغيير نام داد سازمان خدمات كشوري به سازمان طبقه بندي مشاغل  1338سال در �

به  سازمان خدمات كشوريكشور ايجاد شد و شوراي عالي  اداري  1340در سال �
.شوراي مذكور منتقل گرديد 

 103ماده وطبق به تصويب رسيد  1345/3/31در تاريخ قانون استخدام كشوري اليحه  103ماده وطبق به تصويب رسيد  1345/3/31در تاريخ قانون استخدام كشوري اليحه �

تاسيس شوراي عالي اداري به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اين قانون ، 

.شد



قانون نظام هماهنگ پرداخت

 پرداخت سياست عمال 1345 قانون در شده بيني پيش بندي طبقه طرح اجراي رغم علي
 نوع تنوع و نكرد پيدا تحقق مشابه شرايط در مشابه، مشاغل شاغلين به مساوي حقوق

  امور سازمان كه گرديد باعث آن از ناشي هاي رضايتي نا و دولتي دستگاههاي در پرداختها
  و باشد مزايا و حقوق پرداخت هاي ناهماهنگي كاهش صدد در كشور استخدامي و اداري

 براساس .رسيد تصويب به و تهيه هماهنگ نظام عنوان تحت طرحي 1370 سال در باالخره براساس .رسيد تصويب به و تهيه هماهنگ نظام عنوان تحت طرحي 1370 سال در باالخره
 به ضوابط اساس بر حقوق پرداخت به موظف دولتي شركتهاي و سازمانها تمام قانون اين

  .گرديدند مربوط نامه آيين و رسيده تصويب



قانون مديريت خدمات كشوري

 كارايي افزايش و عدالت توسعه باهدف كشوري خدمات مديريت قانون اليحه�
  و اداري نظام اصالح و استقرار منظور به و اسالمي مباني اساس بر و دولتي خدمات

 و گرديد اسالمي شواري مجلس تقديم و تدوين دولت توسط اجتماعي عدالت تحقق
 5 مدت به آزمايشي طور به گرديد مقرر و تصويب 1385 سال ماه بهمن تاريخ در

.گردد ابالغ قانون اين 5 ماده موضوع اجرايي دستگاههاي به اجرا جهت سال .گردد ابالغ قانون اين 5 ماده موضوع اجرايي دستگاههاي به اجرا جهت سال



 نهادها توسعه رجوع، ارباب رضايت جلب و مردم حقوق رعايت مذكور قانون در �
 و طراحي محصول، و نتيجه كنترل نظام استقرار و دولتي غير عمومي مؤسسات و

 تسريع رويكرد با فناوري توسعه سازماندهي، هاي شاخص و ضوابط و الگوها تنظيم
  افزايش رويكرد با انساني نيروي نگهداشت و جذب رجوع، ارباب امور انجام در

 بهره ميزان و عملكرد مديريت نظام و شايستگي نظام استقرار سيستم، كارآمدي
  .است گرفته قرار تاكيد مورد اجرايي دستگاههاي وري



:طرح طبقه بندي مشاغل 

شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي  به  
.  اجرايي اطالق مي شود

:مشاغلتعريف طبقه بندي 

به گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف و سطح مسئوليت ها و  به گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف و سطح مسئوليت ها و  
شرايط احراز شغل و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها اطالق مي  

.شود



مشاغل ارزشيابي تعريف 

 هاي رشته (مشاغل با مقايسه مقام در )شغلي رشته (شغل يك ارزش و اهميت درجه سنجش به 

 توجه با ، مشاغل بندي طبقه طرح در شغلي طبقات نسبي موقعيت تعيين منظور به ديگر )شغلي

 منظور به كار محيط شرايط ،شغل حساسيت - ها مسئوليت سطح و وظايف پيچيدگي و نوع به منظور به كار محيط شرايط ،شغل حساسيت - ها مسئوليت سطح و وظايف پيچيدگي و نوع به

 .شود مي اطالق مساوي شرايط در مساوي كار ازاي در مساوي حقوق پرداخت



:به عبارت ديگر  
ارتباط مستقيمي با مجري ويا متصدي شغل يا مقام و منصب شاغل ندارد ارزشيابي مشاغل 

.و در واقع شغل منفك از شاغل مورد ارزشيابي قرار مي گيرد



طرح طبقه بندي مشاغلهدف از اجراي 

دسته بندي يا تنظيم مشاغل در گروههايي از مشاغل مشابه و قراردادن اين مشاغل در  -
بين عوامل سه گانه زير مناسبي طبقات و درجات مختلف، به طوري كه رابطه  صحيح و 

:برقرار مي شود
، اختيارات و مسئوليتهاي شغلوظايف۱. ، اختيارات و مسئوليتهاي شغلوظايف۱.
احراز مشاغلشرايط ۲.
.  و دستمزد و مزاياي قابل پرداخت به هر طبقه شغليحقوق ۳.



 مسئوليتهاي و وظايف داراي كه مهمتر مشاغل براي كه باشد آنچنان بايد رابطه اين
 درنظر بيشتر مزاياي و حقوق دارند احتياج باالتري احراز شرايط به و ترند سنگين
  و دارند،حقوق الزم آسانتري احراز شرايط تركه ساده مشاغل براي و شود گرفته
 حقوق دارند، نياز يكساني احراز شرايط به كه مشابه مشاغل براي كمترهمچنين مزاياي

 سطح تعادل و استخدامي عدالت مفهوم ترتيب اين به تا گردد برقرار مساوي مزاياي و
پذيرد تحقق منطقي بطور پرداختها پذيرد تحقق منطقي بطور پرداختها



فوايد طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
. كننده وظايف و مسئوليت هاي هر شغل است مشخص -1

.تماسها و سطح پاسخگويي افراد را مشخص مي كند , سطح مسئوليت ها -2

. تجربه و مهارت هاي الزم براي هر شغل را مشخص مي كند , ميزان تحصيالت  -3

.ميزان حقوق و مزاياي هر شغل مشخص مي كند  -4

بلحاظاز طبقه بندي مشاغل  ها سازمان  مديرانكارفرمايان و , كاركنانبهره مندي  -5
.عدالت اجتماعي و نظارت بهتر .عدالت اجتماعي و نظارت بهتر

.  از تداخل وظايف جلوگيري بعمل مي آورد  -6

تسهيل در گزارشگيري وگزارش دهي  -7

عادالنه  د زمتدستعيين حقوق و  - 8

امكان تنظيم بودجه پرسنلي -9

شناخت توانائيهاي بالقوه نيروي انساني وآگاهي ازنيازهاي فني وتخصصي  -10

. از نقل و انتقال بي رويه كاركنان يا خروج افراد با تجربه جلوگيري مي كند . 11



امورارتباط طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل با ساير 

اضافه , هزينه هاي پرسنلي از قبيل ميزان دستمزد عادي  : :بودجهبودجهتنظيم تنظيم   --11
انتصاب و استخدام در , انتقال , رتبه و طبقهاز ارتقاء افزايش ناشي , كاري 

. و تسهيل مي شودشخص مسال بعد بطورمستدل 

فرد انتخاب ، باآگاهي از ماهيت مشاغل و شرايط احراز پست   ::استخدام استخدام   --22
.شودتسهيل مي 

با آگاهي از شرايط احراز، وظايف ومسئوليت مشاغل     ::وگزينشوگزينش  ونونآزمآزم  --33 با آگاهي از شرايط احراز، وظايف ومسئوليت مشاغل     ::وگزينشوگزينش  ونونآزمآزم  --33
استخدامي و مصاحبه تسهيل وگزينش آسانتر آزمون  برايتدوين پرسشنامه 

.گيردصورت مي 
. تجربه و آموزش انتصاب تسهيل مي يابد , با توجه به تحصيالت ::انتصاب انتصاب     --44

با تعيين  نيازهاي فني و تخصصي افراد براي انجام وظايف برنامه     ::آموزشآموزش  --55
. تسهيل مي يابد آموزشي ريزي 

................و و   كاركنانكاركنانارتقاء و تنزل مقام ارتقاء و تنزل مقام , , نقل و انتقال نقل و انتقال   --66



كارشناسابزار و منابع اطالعاتي مورد نياز 
مشاغل  طبقه بندي 

آيين نامه مهندسي وارزيابي مشاغل �

مشاغل رسته هاي مختلفهاي طرح طبقه بندي مجموعه �

فرم ارزشيابي ساليانه  �

)دوره هاي آموزشي (شناسنامه آموزشي 

فرم ارزشيابي ساليانه  

)دوره هاي آموزشي (شناسنامه آموزشي �

ضوابط و مقررات اصالحي و نظر خواهي مراجع نسبت به �
ضوابط قبلي 

سياستها و خط مشي هاي وزارت متبوع�

، آخرين حكم حقوقي ، مدارك ومستندات مرتبط با 502فرم �
...درخواست ذينفع و



شودبايد قيد ) 502فرم ( كه در برگ سوابق خدمت دولتي مواردي                                                    

 تاريخ استخدام
عنوان تاريخ تغيير 

تحصيلي باالترلحاظ شدن مدرك 
تاريخ ارتقاء رتبه و طبقه قبلی

طرحتاريخ و مدت 
مرخصي بدون حقوق

تعليق از خدمت 
خدمت نيمه وقت

هرگونه فاصله خدمتيهرگونه فاصله خدمتي
)پاره وقت - تمام وقت(ماموريت آموزشي با ذكر

آماده به خدمت
مجازغبيت غير 

تشويقي و ايثارگريها و طبقات گروه تعداد  
)واقعي و مدت طي شده قانوني در پشت كارت پايان خدمتمدت (مدت سربازي 
تعجيل آموزش مدت زمان 

)استان ، شهرستان،بخش(محل جغرافيايي خدمت   



برخي از اصطالحات طرح طبقه بندي مشاغل

قسمتي از فعاليتهاي جسمي يا فكري كه بعهدة فردي در  : وظيفه�
.سازمان گذارده مي شود و يا از او خواسته مي شود

.جايگاه سازماني افراد در ساختار سازماني: پست سازماني�

ي سطوح هاو مسئوليت وظايف بياني است از كليات : شرح شغل�
و  هامسئوليتو وظايف نمونه , تعريف، عنوان شغلي كه شامل حاوي و  هامسئوليتو وظايف نمونه , تعريف، عنوان شغلي كه شامل حاوي

و ،آموزشي ،توانمنديها ،مهارتها تجربي ، تحصيلياحراز شرايط حداقل 
 .پستهاي قابل تخصيص به آن شغل مي باشد

اطالعاتي كه از تجزيه و تحليل شغل بدست  : شرايط احراز مشاغل�
آموزشي يا كارآموزي  ،تجربه و دوره تحصيالت كه حاوي .مي آيد



مجموعه رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار ، حرفه ، رشته  : رسته�
تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك دارند و همراه با هم ،طيف حرفه  

رسته اداري و مالي ، رسته  : مانند . اي وسيعي را تشكيل مي دهند
....  بهداشتي و درماني و

: رسته هاي شغلي بقرار زير مي باشند�

رسته آموزشي فرهنگي - 1

رسته امور اداري مالي - 2 رسته امور اداري مالي - 2

رسته بهداشتي درماني - 3

رسته امور اجتماعي -4

رسته فني مهندسي -5

رسته خدمات - 6

رسته فنĤوري اطالعات -7

رسته كشاورزي و محيط زيست - 8



در يك رسته، رشته هاي شغلي كه از نظر نوع كار ،  : رسته فرعي�
حرفه و شرايط احراز وابستگي بيشتري دارند ، در يك رسته فرعي  

مانند رسته فرعي خدمات پرستاري و مامايي در  : قرار مي گيرند 
 ...رسته بهداشتي درماني و 

كه از لحاظ نوع  » پست سازماني«يك يا چند : )رشته شغلي(شغل �
كار يكسان و مشابه بوده ، لكن از نظر ارزش، اهميت ، سختي كار و  كار يكسان و مشابه بوده ، لكن از نظر ارزش، اهميت ، سختي كار و  

. باشندمسئوليت نسبي،داراي درجات متفاوت مي 

به عبارت ديگر شغل مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط،   �
مستمر و مشخص كه ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي  

.    كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد



: طبقه�

پايين ترين تا باالترين سطوح شغل مي باشد كه نشانگر 
و مهارتهاي  مدرك تحصيلي  تجربه، براساس عواملي نظير

مورد نياز به يكي از طبقات شانزده گانه جدول حق شغل 
.اختصاص مي يابند



هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها حداكثر در پنج رتبه  : رتبه
مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از  

. به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابد  رتبه ها
رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و باالتر وهم سطح  

.كارشناسي اختصاص مي يابد

دليل  به و افزايش طبقه شغلي بر اساس شرايط احراز : ارتقاءطبقه
تجربه  كسب -1 تجربه  كسب -1

جديدمدرك تحصيلي اخذ  -2



پايين تر قرار  درطبقه تغيير شغل مستخدم و گماردن به شغلي كه :تنزل طبقه 
:بداليل زير انجام مي گيردكه . دارد 

راي هيات تخلفات اداري   - 1

فعليعنوان به شغل غير مرتبط تغيير - 2

رقم تشكيل شده از   7رشته شغلي از  دكشماره تشخيص يا     ::شماره تشخيصشماره تشخيص
رقم دوم و سوم معرف رسته فرعي رقم  , رقم اول گوياي رسته, چپ به راست

چهارم و پنجم نشان دهنده رسته شغلي و رقم ششم و هفتم تعداد طبقات شغلي  چهارم و پنجم نشان دهنده رسته شغلي و رقم ششم و هفتم تعداد طبقات شغلي  
.نمايدرا معرفي مي 

قراردادن پست مستخدم در داخل طبقه شغلي مربوط    ::تخصيصتخصيص

  بنديبندي  طبقهطبقه  طرحطرح  دردر  آنهاآنها  احرازاحراز  شرايطشرايط  دردر  كهكه  استاست  مشاغليمشاغلي::تخصصيتخصصي  مشاغلمشاغل
..استاست  شدهشده  تاكيدتاكيد  دانشگاهيدانشگاهي  تحصيليتحصيلي  مدركمدرك  وجودوجود  مشاغلمشاغل



  به كه سازماني ثابت پست از مستخدم موقت بركناري است عبارت  ::تعليقتعليق�
.گيرد مي صورت دار صالحيت دادگاههاي حكم موجب

عبارت است از تغيير وضع مستخدمي كه بنابه عدم نياز ::خدمتخدمتآماده به آماده به  
سازمان به وجود وي براي مدتي از تصدي پست ثابت سازماني كنار گذاشته مي  
شود و در انتظار ارجاع شغل يا تصدي همان پست و يا پست ديگر باشد بدون  

.آنكه رابطه مستخدم با سازمان قطع گردد

بدون اطالع  عبارت است از گسستن رابطه استخدام فرد با سازمان::ترك خدمتترك خدمت بدون اطالع  عبارت است از گسستن رابطه استخدام فرد با سازمان::ترك خدمتترك خدمت
سازمان بنا به دلخواه فرد مستخدم

كه مي  , عبارت است قطع رابطه استخدامي فرد مستخدم با سازمان ::انفصالانفصال
انفصال دائم يا موقت باشد بصورت تواند

عبارت است از محول شدن وظيفه و مسئوليت هاي جديدي به ::ماموريتماموريت
مستخدم و اشتغال در پست سازماني ديگر براي مدتي معين بدون اينكه رابطه 

حقوق و مزايا در محل پست  , شغليطبقه , رتبهاستخدامي مستخدم از قبيل 
شوداصلي قطع 



  كه است مستخدم دولتي غير يا و دولتي خدمات از بخش آن  ::  تجربهتجربه�
  شغلي رتبه و طبقه تعيين در و گردد مي مستخدم مهارت افزايش سبب
.باشد موثر تواند مي تناسب به وي

عبارت از آن قسمت از خدمات مستخدم است كه در رشته  : : تجربه مربوط تجربه مربوط  
.  مربوط به شغل مورد تصدي او باشد

عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است كه در زمينه  ::تجربه مشابه تجربه مشابه  عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است كه در زمينه  ::تجربه مشابه تجربه مشابه 
مانند تجربه بهيار براي پرستار، تجربه كارپردازي  (شغلي مورد تصدي او باشد 

).براي انبارداري



كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

:با اهداف ذيل ايجاد گرديده استاين كميته بر اساس قانون و 

مراقبت و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي   - 1 

هماهنگي و وحدت رويه در اجراي وظايف محوله -2 

سياست عدم تمركز و جلوگيري از تراكم امور   - 3   سياست عدم تمركز و جلوگيري از تراكم امور   - 3  

تسريع در انجام كارهاي محول شده به خصوص امور پرسنلي -4 

    تطبيق موارد ارجاعي با قانون و مقررات مربوط - 5 



اعضاي كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

)  رئيس (معاون توسعه مديريت ومنابع �

)  دبير (رئيس گروه توسعه سازمان و تحول اداري / مدير�

)  عضو (مدير منابع انساني يا عناوين مشابه �

كارشناس  /رئيس گروه )عضو (باالترين مسئول طبقه بندي مشاغل �
كارشناس طبقه بندي مشاغل / مسئول  كارشناس طبقه بندي مشاغل / مسئول 

مصوبات كميته  اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل با امضاي تمامي   �
اعضاء داراي اعتبار مي باشد و لغو يا تغيير آنها نيز منوط به امضاي تمام  

. اعضا مي باشد

حق امضا اعضاء كميته اجرايي طبقه بندي مشاغل قابل تفويض به غير �
.نمي باشد 



كميته هاي فرعي طرح طبقه بندي مشاغل

به منظور تمركززدايي و تسريع در انجام كارها به تشخيص كميته �

اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل ، كميته هايي تحت عنوان كمتيه 

فرعي طرح طبقه بندي مشاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه تشكيل مي  

.  گردد.  گردد

مسئوليت كميته هاي فرعي و صحت و سقم تصميمات در هر حال �
. بعهده كميته اصلي مي باشد



شرح وظايف كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

بررسي و اتخاذ تصميم در مورد كليه پيشنهادات دريافت شده از واحدهاي تابعه در خصوص اجراي طرحهاي طبقه بندي �
مشاغل بر اساس مصوبات 

تخصيص پستهاي سازماني به مشاغل قابل تخصيص طرحهاي طبقه بندي مشاغل و تعيين جايگاه و سطوح مستخدمين در �
چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي مربوطه

نظارت و كنترل مدارك ارائه شده به كميته و تشخيص تجربه ،مدرك تحصيلي ،دوره هاي آموزشي،كار اموزي، سوابق  تجربي �
وغيره بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرحهاي طبقه بندي مشاغل

ها و انطباق آن با  رحطبررسي پيشنهادات الزم در زمينه اصالح طرحهاي طبقه بندي مشاغل به منظور جاري نگهداشتن �
خانهنيازهاي استخدامي دانشگاه و ارائه به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت

موزي و محتوي دوره ها از نظر انطباق با طرحهاي طبقه بندي مشاغل  آكاريا بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي و � موزي و محتوي دوره ها از نظر انطباق با طرحهاي طبقه بندي مشاغل  آكاريا بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي و �

نظارت بر تعيين مشاغل مستخدمين رسمي، پيماني و قرارداد كار معين از لحاظ شرايط تصدي �

نظارت و كنترل مجوزهاي استخدامي و انطباق آن با شرايط و ضوابط مربوط�

نظارت بر امر انتصابات و ارتقا و تنزل كاركنان با توجه به قوانين و مقررات موجود و ضوابط طرحهاي طبقه بندي مشاغل �

بررسي و تاييد كليه پيشنهادات مرتبط با ارتقا مستخدمين دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب �

نظارت بر صحت صدور كليه احكام استخدامي دانشگاه�

نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل�

تشخيص تجربه مشابه �

.شود انجام كليه اموري كه حسب قوانين و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به كميته محول مي�



براي احتساب تجربه بخش غيردولتي ارائه مدارك زير 
:الزامي است

گواهي سابقه كار با قيد تاريخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان  �
.شغل مورد تصدي

.ارائه ليست سياهه ريز حقوقي سنوات خدمت معتبر� .ارائه ليست سياهه ريز حقوقي سنوات خدمت معتبر�

.ارائه تائيديه پرداخت كسور بازنشستگي يا سهم بيمه�

.ارائه گواهي ثبت شركت يا موسسه از مراجع ذيربط�

در احتساب تجربه بخش غيردولتي كاركنان، فقط آن قسمت از  �
تجربه مستخدم كه در زمينة شغلي مربوط و مشابه مورد تصدي  

.او باشد، مالك محاسبه خواهد بود



سوابق تجربي كسب شده در مؤسسات خارج از كشور با رعايت ضوابط زير قابل �
:محاسبه است

كسب شده در شغل مورد تصدي بوده و بطور تمام وقت و در مقابل تجربه �
.دريافت دستمزد حاصل شده باشد

گواهي موسسه مربوط از لحاظ تمام وقت بودن خدمت شخص در آن  �
موسسه و دريافت حقوق و دستمزد به تائيد سفارتخانه يا كنسولگري دولت  

.جمهوري اسالمي ايران در كشور ذي ربط رسيده باشد
موسسه و دريافت حقوق و دستمزد به تائيد سفارتخانه يا كنسولگري دولت  

.جمهوري اسالمي ايران در كشور ذي ربط رسيده باشد

سوابق تجربي  مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي نظير �
.سوابق تجربي بخش دولتي محاسبه مي گردد

كارگروه طبقه بندي مشاغل مكلف است قبل از احتساب تجربه بخش �
غيردولتي و خارج از كشور كاركنان دولت، بدواً در مورد صحت  و سقم  

.مدارك، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد



نحوه احتساب دوره آموزش بهورزي جهت استفاده از مزاياي مقطع تحصيلي باالتر 
:عبارت است از

بهورزاني كه در بدو استخدام داراي مدارك تحصيلي پنجم ابتدائي، پايان دوره راهنمايي  ١.
و يا ديپلم مي باشند، در هنگام اشتغال در شغل بهورزي از مزاياي يك مقطع ) سيكل(

.برخوردار مي شوند) به ترتيب سيكل، ديپلم و كارداني(باالتر 

در صورتي كه بهورزان موضوع بند يك، در حين خدمت موفق به اخذ مدرك تحصيلي ٢.
مزاياي آموزش دوره بهورزي به ) با رعايت مقررات ادامه تحصيلي بهورزان(باالتر شوند 

جاي يك مقطع باالتر فقط به صورت تجربه مرتبط محسوب مي گردد جاي يك مقطع باالتر فقط به صورت تجربه مرتبط محسوب مي گردد 

بهورزاني كه با مدرك تحصيلي كارداني مرتبط و پس از طي دوره آموزش بهورزي در ٣.
.رشته شغلي بهورز استخدام شوند،  دوره آموزشي بهورزي بعنوان تجربه محاسبه مي شود

بهره مندي از مزاياي فوق، تنها در صورتي قابل اعمال است كه بهورزان در پست بهورزي  ۴.
اشتغال داشته باشند و در صورت تغيير عنوان و عدم اشتغال درشغل بهورزي، مزاياي 

.  مذكور بالاثر مي گردد



:نحوه اعمال مدرك تحصيلي جديد به شرح زير است

صورتي كه مدرك تحصيلي ارائه شده در شرايط احراز پست مورد تصدي پيش بيني شده در �
تاريخ ماه نگذشته باشد از  6در صورتي كه بيش از باشد، پس از طرح در كارگروه اجرايي، 

.استقابل احتساب تحصيل در غير اينصورت از تاريخ ارائه فراغت از 

صورتي كه ارائه مدرك تحصيلي، منجر به تغيير عنوان كارمند گردد، پس از طرح در در �
كارگروه اجرايي طبقه بندي مشاغل از تاريخ تغيير عنوان يا تبديل پست، قابل احتساب 

.مي باشد

انتصاب افراد به مشاغل مديريتي و عزل آنان بر اساس ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران، �
.ابالغي از مركز توسعه و تحول اداري وزارت متبوع  قابل انجام است

انتصاب افراد به مشاغل مديريتي و عزل آنان بر اساس ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران، 
.ابالغي از مركز توسعه و تحول اداري وزارت متبوع  قابل انجام است

كارمنداني كه قبل از اصالحيه طرح هاي مهندسي مشاغل به پست هاي كارشناسي يا همتراز �
كارشناسي منصوب و به موجب ضوابط جديد حائز شرايط احراز نگرديده اند، انتصاب آنها به 
پست هاي سازماني مديريت پايه و مياني در صورت عدم تغيير رشته شغلي مورد تصدي و با 

.رعايت ضوابط انتخاب و انتصاب مديران، بالمانع است

تغيير رسته كاركنان از بهداشتي و درماني به ساير رسته ها برحسب ضرورت با رعايت قوانين و �
مقررات و موافقت باالترين مقام  اجرائي دستگاه، پس از طرح در كارگروه اجرايي طبقه بندي 

.مشاغل بالمانع است



ضوابط اجرايي ارتقاء طبقه 
و رتبة شغلي

ضوابط اجرايي ارتقاء طبقه 
و رتبة شغلي
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شاغلين مشاغل كارداني و باالتر و يا همترازان آنها كه در  �
مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره 

استان هاي خراسان و   88/4/10مورخ ه  36095ت /76294
شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و 
بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان،  

خوزستان و ايالم خدمت مي نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق خوزستان و ايالم خدمت مي نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق 
كسر  (، از يك سال تعجيل)به بعد 88ر1ر1از تاريخ (تجربي 

.مي شوندبرخوردار ، در ارتقاء طبقه شغلي )سال به نسبت



شرايط ارتقاء به رتبه باالتر  
)كاركنان رسمي و پيماني(

هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها،حداكثر : رتبه      

در پنج رتبه ،مقدماتي،پايه،ارشد،خبره و عالي طبقه در پنج رتبه ،مقدماتي،پايه،ارشد،خبره و عالي طبقه 

رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل . بندي مي گردند

.كارشناسي و باالتر اختصاص مي يابد



نحوه ارتقاء كارمندان به رتبه هاي شغلي باالتر   

عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

                         

رتبه   
سنوات تجربی 
دوره آموزشی 

سال سنوات،20
ساعت دوره  250

آموزشي
%  70و كسب حداقل  

امتياز از ميانگين  

سال سنوات  ،8 
ساعت دوره   300

آموزشي
%  60و كسب حداقل 

امتياز ازميانگين   

مدت سنوات  
تجربي و دور هاي 
آموزشي الزم براي  
مشاغل تا سطح  

كارداني
%  70و كسب حداقل  

امتياز از ميانگين  
مجموع امتياز ارزيابي 

ساليانه  

%  60و كسب حداقل 
امتياز ازميانگين   

مجموع  امتيازارزيابي 
ساليانه

مشاغل تا سطح  
كارداني

سال سابقه تجربي،24
ساعت دوره  150

آموزشي
%  85و كسب حداقل 

امتياز از ميانگين  
مجموع امتياز ارزيابي 

ساليانه

سال سابقه  18
ساعت  200تجربي ، 

دوره آموزشي
و كسب حداقل  

امتياز از  % 80
ميانگين مجموع  
امتياز ارزيابي 

ساليانه

سال سابقه تجربي  12
،

ساعت دوره   250
آموزشي

%  70و كسب حداقل 
امتياز از ميانگين  

مجموع امتياز ارزيابي 
ساليانه

سال سابقه تجربي، 6
ساعت دوره              300

آموزشي
%  60و كسب حداقل 

امتياز از ميانگين  
مجموع امتياز ارزيابي 

ساليانه

مدت سنوات  
تجربي و دوره  

هاي آموزشي الزم  
براي مشاغل تا 
سطح كارشناسي  

و باالتر 



براي شاغلين مشاغل كارداني و باالتر و يا همترازان آنها كه در  �
مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره 

استان هاي خراسان و   88/4/10مورخ ه 36095ت /76294
شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و 
بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان،  

خوزستان و ايالم، خدمت مي نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق خوزستان و ايالم، خدمت مي نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق 
،  )كسر سال به نسبت(، دو سال )به بعد 88/1/1ازتاريخ (خدمتي 

.قابل محاسبه خواهد بود



.حداكثر سقف طبقات شانزده گانة جدول فوق الزامي استرعايت �

كه در بدو استخدام داراي شرايط تحصيلي و تجربي اين ضوابط باشند، كارمنداني �
.در طبقه و رتبه شغلي استحقاقي قرار خواهند گرفت

تجربي كارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلي با رعايت مفاد مرتبط با سوابق �
.احتساب تجربه محاسبه مي گردد

مواردي كه احتساب تجربه آنان به دليل تغيير رشته شغلي و نظاير آن منجر تمامي �
به تنزل طبقه شغلي گردد،  بايد در كارگروه اجرايي طبقه بندي مشاغل مصوب 

.گردد.گردد

.كاركنان در هيچ حالتي تنزل رتبه نمي يابند�



  و آزمايشي رسمي خدمت به 88/1/1 تاريخ از بعد كه كارمنداني�
  يا دولتي خدمت سوابق داراي چنانچه مي شوند، پذيرفته پيماني

  اين مفاد رعايت و مذكور سوابق براساس باشند، غيردولتي
 شماره جدول( شغلي طبقه ارتقاء جدول شغلي طبقات در ضوابط

 .گرفت خواهند قرار )1



شاغلين مشاغل كارداني و باالتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر براي �
مورخ ه  36095ت /76294توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره 

در استان هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و  10/04/88
بويراحمد، چهارمحال و بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، 
هرمزگان، خوزستان و ايالم، خدمت مي نمايند، براي ارتقاء به رتبه هاي شغلي 

درصد امتيازات  80و 70،  60،  50پايه، ارشد، خبره و عالي به ترتيب نيازمند 
.موضوع جداول مربوط حسب مورد مي باشند

كه در مرحله تطبيق، رتبه مربوط را برابر ضوابط كسب نموده اند، كارمنداني � كه در مرحله تطبيق، رتبه مربوط را برابر ضوابط كسب نموده اند، كارمنداني �
همچنان در همان رتبه باقي خواهند ماند تا شرايط خدمتي و ساير عوامل 

.مندرج در اين آئين نامه را احراز نمايند

كه طبق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان نخبه كارمنداني �
شناخته شده و تائيديه بنياد ملي نخبگان را اخذ نموده باشند، از طي كردن 

:برخي رتبه ها به شرح زير معاف مي شوند

.كارداني و پايين تر از طي كردن رتبه مقدماتيمشاغل ) 1

.كارشناسي و باالتر از طي كردن رتبه هاي مقدماتي و پايهمشاغل ) 2



مذكور براي كسب رتبه هاي بعدي تابع مواد مندرج در اين نخبگان �
.آئين نامه خواهند بود

آموزشي ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا براي ارتقاء همان  دوره هاي �
.رتبه مالك عمل خواهد بود و براي ارتقاء بعدي قابل محاسبه نيست

.بالمانع است 88/1/2رتبه هاي مذكور از تاريخ اعمال �

.توامان دو رتبه شغلي امكان پذير نمي باشدكسب �

خصوص كارمنداني كه تجربه الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر را  در  خصوص كارمنداني كه تجربه الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر را  در �
دارند، گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز در حد فاصل دو رتبه 

. الزامي است

كارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت سابقه براي ارتقاء  جهت �
.رتبه، مالك عمل مي باشد



    ارائهارائه  قرارداديقراردادي  تجربيتجربي  سوابقسوابق  كهكه  كاركنانيكاركناني  خصوصخصوص  دردر��
  عملكردعملكرد  ارزيابيارزيابي  نمرهنمره  فاقدفاقد  قراردادقرارداد  مدتمدت  دردر  وو  نموده اندنموده اند
..مي باشدمي باشد  افرادافراد  ايناين  قراردادقرارداد  تمديدتمديد  عمل،عمل،  مالكمالك  مي باشند،مي باشند،

  خبرهخبره  وو  ارشدارشد  پايه،پايه،  رتبه هايرتبه هاي  بهبه  ارتقاءارتقاء  استحقاقاستحقاق  بررسيبررسي••
    قرارقرار  تصويبتصويب  موردمورد  مشاغلمشاغل  بنديبندي  طبقهطبقه  اجرايياجرايي  كارگروهكارگروه  توسطتوسط

..مي گيردمي گيرد..مي گيردمي گيرد

  وو  مديريتمديريت  توسعهتوسعه  مركزمركز  تاييدتاييد  بهبه  منوطمنوط  عالي،عالي،  رتبهرتبه  بهبه  ارتقاارتقا••
..مي باشدمي باشد  وزارتوزارت  ادارياداري  تحولتحول

  بهبه  مربوطمربوط  جدولجدول  دردر  تجربيتجربي    مستنداتمستندات  بهبه  مربوطمربوط  امتيازامتياز••
  تائيدتائيد  مربوطمربوط  تخصصيتخصصي  معاونتمعاونت  توسطتوسط  بايدبايد  عاليعالي  رتبهرتبه  بهبه  ارتقاءارتقاء
گرددگردد





ضوابط اجرايي ايثارگران
)امتيازات ايثارگران(



:  تعريف ايثارگر
به كسي اطالق مي گردد كه براي استقرار و حفظ ايثارگر 

دستاوردهاي اسالمي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسالمي  
ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و 

و خارجي  انجام وظيفه مي نمايد  دشمنان داخلي تجاوزات 
جانبازو آزاده شناخته مي شوند، مفقوداالثر، بعنوان شهيدكه 



  توسعه، پنجم برنامه قانون 44 ماده الف بند اجراي در
  باالتر و پنجاه درصد جانبازان امتيازات از شهداء فرزندان  باالتر و پنجاه درصد جانبازان امتيازات از شهداء فرزندان
.مي باشند برخوردار



  طرح احراز شرايط و ها ،آئين نامه قوانين رعايت
 تغيير انتصاب، استخدام، جهت مشاغل مهندسي
  و ايثارگران جهت تحصيلي مدرك احتساب و عنوان  و ايثارگران جهت تحصيلي مدرك احتساب و عنوان

.است الزامي شهداء معظم فرزندان



  و شهداء معظم فرزندان و آزادگان جانبازان،
 جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش با رزمندگان

 از هستند، تصدي مورد احرازشغل شرايط واجد كه
 حق جدول باالتر تحصيلي مقطع يك امتيازات

 از هستند، تصدي مورد احرازشغل شرايط واجد كه
 حق جدول باالتر تحصيلي مقطع يك امتيازات
.مي گردند بهره مند  شاغل و شغل



 .يک گروه تشويقی اعطا می گردد ١٣٨۶/١/١فرزندان معزز شھيد از تاريخ به �

فرزندان شاھد  ٨٩/١/١از تاريخ ) ٨٩/٢/١۴مورخ  ٢٧٩/٨٢٠/۵٣٠١١بخشنامه (�
.تلقی می شوند% ۵٠معادل جانبازان 

و در صورت دارا بودن شرايط احراز رشته شغلی مربوط از يک مقطع تحصيلی  �
در غير اينصورت از امتيازات صرفا بند تحصيAت در . با@تر استفاده می کنند

.جدول حق شاغل استفاده می نمايند



 جانبازان،  شده اخذ تحصيلي مدرك چنانچه
 شغل احراز شرايط در شهداء فرزندان و آزادگان
 امتياز از صرفاً باشد  نشده پيش بيني تصدي مورد
  از باالتر تحصيلي مقطع يك تحصيالت  حق  از باالتر تحصيلي مقطع يك تحصيالت  حق

 شاغل حق جدول در شده ارائه مدرك
 مي گردند بهره مند



  همواره بازنشستگي زمان تا اشتغال حالت جانبازان
  مشابه مشاغل، مهندسي با مرتبط مزاياي تمام از

  خواهند بهره مند دستگاه در شاغل كاركنان
  مشابه مشاغل، مهندسي با مرتبط مزاياي تمام از

  خواهند بهره مند دستگاه در شاغل كاركنان
 باشند مي مزايا اين مشمول گرانقدرنيز شهداء.بود



 و آزادگان جانبازان، آموزشي مأموريت مدت
 به  حال هر در ، خدمت حين در شهداء فرزندان
.مي گيرد قرار احتساب مورد مربوط تجربه عنوان .مي گيرد قرار احتساب مورد مربوط تجربه عنوان

 دستگاه با استخدامي رابطه ايجاد زمان از جانبازان
بود خواهند مقرر امتيازات مشمول اجرايي ي ها



ارائه جانبازي تغيير درصد جانبازاني كه 
از جانبازي تاريخ تغيير درصد از ، مي نمايند

/امتيازات مربوطه برخوردار خواهند شد

با ايثارگراني كه مدرك تحصيلي ديپلم افتخاري با ايثارگراني كه مدرك تحصيلي ديپلم افتخاري 
ارائه نموده اند، همانند دارندگان مدرك ديپلم 
رسمي ، با رعايت مقررات مورد احتساب است  



شهداء جهت  تصدي ايثارگران و فرزندان 
ضوابط  به پست هاي مديريتي ، مشمول ضوابط  به پست هاي مديريتي ، مشمول 

مديران هستند انتخاب، انتصاب و تغيير 





مبحث تجربهمبحث تجربه

  



:آن انواع و شغلي تجربه تعريف

  افزايش سبب كه است كاركنان خدمات از بخش آن :شغلي تجربه
  مؤثر وي شغلي رتبه و طبقه تعيين در و مي گردد مهارت تثبيت و

.باشد مي

  مورد شغل با كه كاركنان، سوابق از قسمت آن :مربوط تجربه
.دارد مستقيم ارتباط وي تصدي .دارد مستقيم ارتباط وي تصدي

  مورد شغل با كه كاركنان، سوابق از قسمت آن :مشابه تجربه
  امور كارشناس براي كارگزين :مثال بطور .باشد مرتبط تصدي
.پرستار براي بهيار و اداري

  تجربة مشمول كه كاركنان سوابق از قسمت آن :غيرمربوط تجربه
 خدمات براي كارگزيني خدمات مثال بطور .نباشد مشابه و مربوط

.پرستاري



در احتساب تجربه حاالت استخدامي زير مشمول احتساب 
:باشندتجربه نمي 

آمادگي به خدمت�

ايام تعليق�

ايام بازنشستگيايام بازنشستگي�

ايام انفصال موقت�

ايام مرخصي بدون حقوق�

ايام غيبت غيرموجه�



 مجموع قبول قابل  تجربه محاسبه براي عمل مورد معيارهاي
 :بود خواهد زير رديف هاي

  مورد پست به مربوط شغلي رشته در شده انجام خدمات كليه .1
.تصدي

  مورد پست با مشابه شغلي رشته هاي در شده انجام خدمات كليه٢.
.تصدي.تصدي

.دو و يك رديف هاي جمع معادل خدمات بقيه از٣.

.است مشاغل بندي طبقه كارگروه عهده به تجربه نوع تشخيص�

 احتساب قابل كاركنان غيرمرتبط تجربه يك سوم صورت هر در�
.بود خواهد



:محاسبه تجربه غير مربوطنحوه 
:روش وجود دارد 2براي اين موضوع 

مدت تجربه غير   سوميك فقط در اين روش : روش يك سوم -الف
و از باقيمانده ان هيچ استفاده اي نمي  . محاسبه استمربوط قابل 

.گردد
توان از مي و مشابه  به اندازه ي تجربه مربوط: روش معادل - ب

.گردد
توان از مي و مشابه  به اندازه ي تجربه مربوط: روش معادل - ب

.تجربه غير مربوط استفاده كرد

سوم تجربه غير  روش يك در يك زمان واحد نمي توان هم از (
)استفاده كرد معادل مستخدم و هم از روش مربوط 



داراي سوابق خدمتي  89/7/1مستخدمي در تاريخ : 1مثال �
به شرح ذيل مي باشد با توجه به موارد فوق تجربه نامبرده 

.تا تاريخ مذكور محاسبه نماييد

سال 2خدمت نظام                           �
82/7/1 تا 69/7/1سال از تاريخ13متصدي امور دفتري با مدرك ديپلم  �

87/7/1تا 82/7/1سال از تاريخ 5كارپرداز با مدرك ديپلم           � 87/7/1تا 82/7/1سال از تاريخ 5كارپرداز با مدرك ديپلم           �

89/7/1تا  87/7/1سال از تاريخ2حسابدار  با مدرك فوق ديپلم   �



: 1سوال جواب 

.        كليه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدي�
سال 2

كليه خدمات انجام شده در رشته هاي مشابه با شغل مورد تصدي    �
سال 5

.                              از بقيه خدمات معادل جمع رديفهاي يك و دو� .                              از بقيه خدمات معادل جمع رديفهاي يك و دو�
سال 7

سال تجربه مي   14جمعا داراي 1/7/89فرد موصوف در تاريخ �
جدول قرار مي گيرد 5باشد وبا مدرك فوق ديپلم در طبقه 



داراي سوابق خدمتي به شرح ذيل    89/7/1مستخدمي در تاريخ : 2مثال 

مي باشد با توجه به موارد فوق تجربه نامبرده تا تاريخ مذكور محاسبه  

.نماييد

سال 2خدمت نظام                           

٧١/٧/١تا  ۶۵/٧/١تاريخسال 6              كمك بهيار                   

٨۴/٧/١تا  ٧١/٧/١تاريخسال 13      با مدرك ديپلم             بهيار  ٨۴/٧/١تا  ٧١/٧/١تاريخسال 13      با مدرك ديپلم             بهيار 

٨۶/٧/١تا  ٨۴/٧/١تاريخسال    2با مدرك ليسانس         كارگزين 

٨٩/٧/١تا  ٨۶/٧/١تاريخسال3امور اداري با مدرك ليسانس كارشناس  
. محاسبه نماييد 89/7/1نامبرده تا تاريخ تجربه 



: 2جواب سوال 

سال3.   كليه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدي

سال 2.   كليه خدمات انجام شده در رشته مشابه به شغل مورد تصدي

سال7يك سوم تجربه غير مرتبط مستخدم                                

سال تجربه مي باشد وبا مدرك  12جمعا داراي  89/7/1فرد موصوف در تاريخ  سال تجربه مي باشد وبا مدرك  12جمعا داراي  89/7/1فرد موصوف در تاريخ 
.جدول قرار مي گيرد 7ليسانس در طبقه 



دارای سوابق خدمتی ذيل   ٩۵/١/١مستخدمی در تاريخ :٣مثال 
باشدمی 

سال  ٢خدمت نظام – الف

٨٣/١/١تا  ٧٠/١/١تاريخسال  ١٣متصدی امور دفتری – ب

٨٨/١/١تا  ٨٣/١/١تاريخسال با مدرک ديپلم  ٥کارپرداز  -  ج

٩١/١/١تا  ٨٨/١/١تاريخسال با مدرک ديپلم  ٣انباردار   - د 

٩۵/١/١تا  ٩١/١/١تاريخ ديپلمسال با مدرک فوق  ٤حسابدار   - ه 

.نامبرده تا تاريخ مذکور محاسبه نماييدتجربه 



سال  ٢٤جمعا   ٩۵/١/١تجربه قابل قبول تا تاريخ  
می باشد

سال  ٨+سال تجربه مربوطه  ٤= (نحوه محاسبه 
)معادل جمع مربوطه و مشابه  ١٢+ مشابه 

با توجه به اينکه در محاسبه فوق روش معادل بنفع 
مستخدم بوده است لذا از روش اخذ يک سوم تجربه 

.غير مربوط  استفاده نشده است



دارای سوابق خدمتی ذيل  ٩۵/١/١مستخدمی در تاريخ :  ٥مثال 
می باشد

تا  ٨٢/٧/١۵سال ديپلم  از تاريخ  ٢مدت خدمت نظام –الف
٨۴/٧/١۵

تا تاريخ  ٨۵/۵/١۵کارشناس روابط عمومی از تاريخ  - ب 
سال  ٣با مدرک ليسانس بصورت قراردادی بمدت  ١۵/۵/٨٨ سال  ٣با مدرک ليسانس بصورت قراردادی بمدت  ١۵/۵/٨٨

تا تاريخ  ٨٨/۵/١۶تغيير عنوان به کارگزين از تاريخ  -ج
سال ٥با مدرک ليسانس بمدت  ١۵/۵/٩٣

تا  ٩٣/۵/١۶تغيير عنوان به کارشناس امور اداری از تاريخ –د 
سال ٢با مدرک ليسانس بمدت   ٩۵.۵/١۶تاريخ 

.محاسبه نماييد ٩۵/۵/١۶تجربه نامبرده تا تاريخ 



: ٥جواب سوال 
کليه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد   -١

سال کارشناس امور اداری ٢تصدی 
کليه خدمات انجام شده در رشته مشابه به شغل مورد   -٢

سال کارگزين٥تصدی  سال کارگزين٥تصدی 
از بقيه خدمات معادل جمع رديفھای يک و دو -٣

موصوف  دفربا توجه به اينکه تجارب مربوط و مشابه 
بيش از تجارب غير مربوط آن می باشد لذا کليه سوابق 

.نامبرده بعنوان تجربه قابل قبول محاسبه می شود



دارای سوابق خدمتی ذيل می باشد ٩۵/٧/١مستخدمی در تاريخ :  ٦مثال 
سال  ٢خدمت نظام  -الف 
با  ٨٩/۵/١۵تا تاريخ  ٨۵/۵/١۵کارشناس روابط عمومی از تاريخ –ب

مدرک ليسانس 
با    ٩۴/۵/١۵تا تاريخ  ٨٩/۵/١۶تغيير عنوان به کارگزين از تاريخ  -ج

مدرک ليسانس مدرک ليسانس 
با    ٩۵/۵/١۵تا تاريخ  ٩۴/۵/١۶کارشناس امور اداری از تاريخ –د 

مدرک ليسانس
با توجه به اخذ مدرک تحصيلی فوق ليسانس  ٩۵/۵/١۶نامبرده در تاريخ 

.حقوق به پست کارشناس امور حقوقی تغيير عنوان می دھد

محاسبه و طبقه و رتبه ايشان را مشخص   ٩۵/۵/١۶تجربه نامبرده تا تاريخ 
 .نماييد



: ٦جواب سوال 
با توجه به اينکه نامبرده در زمان انتصاب به پست کارشناس امور حقوقی 

آيين نامه  ٥٤فاقد تجارب مربوط و مشابه می باشد لذا از توضيح ذيل ماده 
تشکيJت و طبقه بندی مشاغل استفاده می شود و از کليه تجارب قبلی 

.  نامبرده بعنوان تجربه غير مربوطه يک سوم گرفته می شود 

٢+٤+٥+١=١٢: ٣=سال  ٤                               ٢+٤+٥+١=١٢: ٣=سال  ٤                              
.قرار می گيرد ٦سال تجربه  در طبقه  ٤فوق ليسانس با 

ضمنا ايشان قبل از تغيير عنوان و اعمال مدرک تحصيلی فوق ليسانس با 
جدول قرار داشته و با عنايت به اينکه در  ٧سال تجربه در طبقه  ١٢

راستای رشته شغلی مدرک تحصيلی اخذ ننموده است و با تغيير عنوان کليه 
می  ٦به  ٧تجارب ايشان غير مربوطه می گردد لذا منجر به تنزل طبقه از 

ليکن رتبه آن تنزل پيدا نمی کند و در ھمان رتبه قبلی يعنی ارشد . شود 
.تخصيص می يابد



نحوه احتساب تجربه در مورد كاركناني كه در طول خدمت در ارتباط  �
با شغل مورد تصدي مدرك تحصيلي باالتر ارائه نمايند، به شرح زير 

:است
كل سوابق تجربي مربوط و مشابه با مدرك تحصيلي كارشناسي مربوط و باالتر در نظر �

.گرفته مي شود

پس از اخذ مدرك كارشناسي مربوط، يك دوم سوابق مربوط و مشابه با مدرك تحصيلي �
.كارداني قابل احتساب است.كارداني قابل احتساب است

پس از اخذ مدرك كارشناسي مربوط، يك سوم سوابق مربوط و مشابه با مدرك تحصيلي �
.ديپلم قابل احتساب است

.از بقيه سوابق، معادل خدمات بعد از اخذ مدرك كارشناسي قابل احتساب خواهد بود�

پس از اخذ مدرك كارداني مرتبط، تمام سوابق مربوط و مشابه با مدرك ديپلم و پايين تر  �
.  قابل احتساب است

در صورت ارائه مدرك تحصيلي باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدي، تنزل طبقه كاركنان �
.نخواهند يافت



داراي سوابق خدمتي  95/1/1مستخدمي در تاريخ :  7مثال �
ذيل مي باشد

تا   76/1/1تاريخسال با مدرك ديپلم  15تكنيسين آزمايشگاه  -الف�
91/1/1

تا   91/1/1تاريخ ديپلمسال با مدرك فوق  4كاردان آزمايشگاه  -ب�
95/1/195/1/1

  95/1/1كارشناس آزمايشگاه  -ج �

و طبقه ايشان را  .محاسبه نماييد 95/1/1تجربه نامبرده تا تاريخ �
. مشخص فرماييد

.مي باشد 6ضمنا طبقه فعلي ايشان در تاريخ اخذ كارشناسي �



: 7جواب سوال �

سال   5يك سوم تجربه ديپلم مي شود  -الف �

سال   2يك دوم تجربه فوق ديپلم مي شود  -ب�

  5در طبقه بايستي سال تجربه  7داراي  95/1/1نامبرده در تاريخ �
قبل از   موصوفجدول قرار گيرد ليكن با توجه به اينكه مستخدم 

استناد  با بوده است جدول  6طبقه در اخذ مدرك تحصيلي باالتر 
قبل از   موصوفجدول قرار گيرد ليكن با توجه به اينكه مستخدم 

استناد  با بوده است جدول  6طبقه در اخذ مدرك تحصيلي باالتر 
آئين نامه تشكيالت و طبقه بندي مشاغل  55تبصره ذيل ماده 

 6وزارت بهداشت و درمان مصوب هيئت امناء در همان طبقه 
.تخصيص مي يابد



دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم در صورت ارائه مدرك �
تحصيلي كارشناسي و باالتر مربوط و مشابه با شغل مورد   

يك دوم ل، .و باالتر جد 5جهت ارتقاء به طبقه تصدي، 
سوابق تجربه طي شده آنان در همان رشته شغلي و يا  

رشته هاي شغلي همسطح بعنوان تجربه مربوط محاسبه رشته هاي شغلي همسطح بعنوان تجربه مربوط محاسبه 
.مي گردد



مستخدمي داراي سوابق ذيل مي باشد: 8مثال �

سال   15مدت       87/1/1تا  72/1/1    حسابدار ديپلم   �

سال     7مدت     94/1/2تا  87/1/2 حسابدار فوق ديپلم  �

94/1/3حسابدار ليسانس    94/1/3حسابدار ليسانس    �

محاسبه و طبقه ايشان را  94/1/3تجربه نامبرده تا تاريخ �
.  مشخص فرماييد



: 8جواب سوال 

آئين نامه تشكيالت و طبقه بندي مشاغل   61باستناد ماده �
وزارت بهداشت و درمان مصوب هيئت امناء

:كليه سوابق نامبرده تا قبل از ليسانس كه مساوي است با �

سال كه يك  22سال فوق ديپلم مجموعا  7+سال ديپلم  15 سال كه يك  22سال فوق ديپلم مجموعا  7+سال ديپلم  15
:سال پس  11دوم آن مي شود 

در تجربه سال  11ليسانس با = تجربه قابل قبول جمع �
جدول قرار مي گيرد  6طبقه 



محاسبه تجربه مستخدمينی که درطول خدمت موفق به اخذ مدرک تحصيلی دکترا در رشته ھای نحوه 
تجربه مشابه به شرح ذيل می , با توجه به تعاريف تجربه مربوط . می گردند دندانپزشکی , بزشکی 

:باشد

 تحصيلی مدرک با تصدی مورد شغل مشابه و مربوط شغلی رشته در شده انجام خدمات کليه )�١

.با:تر و مربوط ليسانس

 فوق تحصيلی مدرک با تصدی مورد شغل مشابه و مربوط رشته در شده انجام خدمات سوم يک )�٢

. مربوط ديبلم

 مربوط ليسانس تحصيلی مدرک با تصدی مورد شغل مشابه و مربوط تجربه معادل خدمات بقيه از )�٣ مربوط ليسانس تحصيلی مدرک با تصدی مورد شغل مشابه و مربوط تجربه معادل خدمات بقيه از )�٣

.با:تر و

 احتساب قابل مشابه تجربه و مربوط تجربه تعاريف به توجه با کارکنان عمومي وظيفه خدمت مدت�

.است



با مدرك كارداني در  82/1/1مستخدمي در تاريخ : 9مثال �
پست سازماني بهداشتكار دهان و دندان استخدام 

:نامبرده داراي.گرديده است 

سال خدمت نظام�2

.سال ماموريت آموزشي تمام وقت مي باشد�3

    

تاريخ اخذ مدرك ( 93/7/1تجربه نامبرده تا تاريخ �
دكتري دندانپزشكي و انتصاب به پست  دندانپزشك 

.محاسبه و تاريخ طبقه بعدي ايشان مشخص نماييد)



93/7/1  -                                             تاريخ تغيير عنوان به دندانپزشك 

82/1/1تاريخ استخدام                                                                             

 -  11/6/0 
                                           3                                                                  ماموريت آموزشي  بدون انجام كار

          0 /10 /2  =3 :8/6/0

جدول قرار می گيرد ٦با دو سال و ده ماه در طبقه دکتری 

                                     ٣/١١/٣٠                                                                                                                                                     ٣/١١/٣٠                                                                                                                

٢/١٠/٠                                                                 

١/١/٣٠:٢=٠/٧/٠  

نامبرده به ) دندانپزشکی( ٩٣/٧/١ماه از تاريخ  ٧پس از گذشت 

جدول ارتقاء می يابد ٧طبقه 




