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بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

با سالم و احترام،

با توجه به نظریه شماره ۲۱۲/۱۵۵۴/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 

وزارت متبوع در خصوص سطح پست مشاغل رسته خدمات به استحضار می رساند، سطح شغل پست های 

سازمانی خدماتی اعم از پیشخدمت، تلفنچی، نامه رسان، نقلیه (راننده)، رختشویخانه، آشپزخانه، باغبان، 

نظافتچی، بنایی، سیم کشی، لوله کشی، تکنیسین تأسیسات و سایر خدمات قابل تخصیص در عنوان شغلی 

متصدی خدمات عمومی از مجموعه رشته های شغلی مشاغل عمومی، از مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ کاردانی می 

باشد و در صورت داشتن میانگین ارزشیابی حداقل ۸۰ و ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی طبق جدول ذیل تا رتبه 

شغلی خبره نیز می توانند ارتقاء یابند. 

تاریخ اجرا خبره ارشد پایه مقدماتی
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۲۴ ۱۶ ۸ ۰

لذا خواهشمند است دستور فرمایید پرونده های مشمولین جهت برخورداری از سطح پست کاردانی و ارتقای 

رتبه های شغلی ارشد و خبره بررسی و در خصوص موارد ذیل اقدام الزم صورت گیرد.

سطح پست مشمولین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ از سایر به کاردانی در احکام کارگزینی اصالح گردد. -۱

در صورتی که مشمولین از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ابالغ این بخشنامه با ۲۰ سال تجربه و دارا بودن  -۲

صورتجلسه کمیته مهندسی مشاغل به رتبه شغلی ارشد ارتقاء یافته اند نسبت به اصالح حکم کارگزینی 

ارتقاء رتبه ارشد مشمولین با ۱۶ سال تجربه به شرط رعایت تاریخ اجرا  ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ تا تاریخ 

استحقاق.
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پس از بررسی پرونده پرسنلی مشمولین، برای ارتقای رتبه ارشد ایشان با شرایط جدید در واحدهایی که  -۳

دارای کمیته فرعی مهندسی مشاغل فعال می باشند، مراتب در کمیته مذکور مطرح شود.

در همین راستا، سایر واحدهای تابعه مدارک و مستندات مشمولین را جهت طرح در کمیته اجرایی مهندسی 

مشاغل به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری ارسال نمایند.

مدارک و مستندات مشمولین ارتقای رتبه خبره طبق جدول فوق الذکر و سایرشرایط مندرج در آیین  -۴

نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل جهت طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل به مدیریت توسعه 

سازمان و تحول اداری ارسال گردد.   


