
 برخی اصالحات و توضیحات در آئین نامه مهندسی مشاغل

و حاوي عنوان،  گردد يمهم نوع را شامل  پستي ي سطوحها تيمسئولبياني که کليات وظايف و  شرح شغل: -12 ماده

و  ها مهارت، ها يتوانمندحداقل شرايط احراز تحصيلي، تجربي، آموزشي،  و ها تيمسئولتعريف، نمونه وظايف و 

 .استقابل تخصيص به آن شغل  هاي پست

باشد. تشخيص مهارت  به نحو دقيق مي ها تيمسئولو تسلط کافي براي انجام دادن وظايف و  احاطه مهارت: -16 ماده

 نامه نوع، وزن و ارزش آنها تعيين مي شود. بر اساس معيارهايي صورت مي گيرد که در اين آيين

 گردد.معیارهای تشخیص مهارت متعاقبا اعالم می 

که در شرايط احراز آنها حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و  شود يممشاغلي اطالق  به مشاغل کارشناسی: -1-25

 بيني شده باشد. باالتر پيش

گزينش که با مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي  مسئول حراست و مأمور ،نيکارگز شاغلين مشاغل حسابدار، تبصره:

 و یا از تاریخ اعمال  تحصیلی کارشناسی می گردند، از بدو ورودیا ضمن خدمت موفق به اخذ مدرک  و گردنداستخدام مي 

 از مزایای مشاغل کارشناسی برخوردار می شوند.مدرک تحصیلی 

 وظايف کميته اجرايي مهندسي مشاغل عبارت است از: -30 ماده

 ي مشاغل.مهندسطرح  درموجود  ضوابط و نيقوانکارکنان با توجه به  طبقهنظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل  .1

منظور جلوگيري از تمرکز امور و تسريع در انجام کارها، با تشخيص کميته اجرايي مهندسي مشاغل  به -31 ماده

/ دانشگاهدر واحدهاي تابعه  مهندسي مشاغل کميته فرعيتحت عنوان  اي کميتهدانشگاه/ دانشکده/ موسسه، 

 .گردد يمبا ترکيب زير تشکيل   دانشکده/ موسسه

 رئيس کميته() باالترين مقام اجرايي واحدسازماني .1

 دبير کميته()مسئول امور اداري واحد  .2

 دانشگاه/ دانشکده/ موسسه )عضو کميته( مشاغل مهندسي نماينده گروه .3

 مسئول کارگزيني واحد )عضو کميته( .4

قابل در صورت ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي  فوق ديپلم ودارندگان مدرک تحصيلي ديپلم  :36ماده 2تبصره 

مدت سنوات  ،رتبهبه جهت ارتقا طبقه و ، )احتساب مدرک منجر به تغيير شغل نگردد( شغل مورد تصديدر  احتساب

 .سه چهارم محاسبه مي گردد فوق ديپلمبا مدرک ديپلم و 



قابل  34عمومي کارکنان با توجه به تعاريف تجربه مربوط و تجربه مشابه و مفاد ماده مدت خدمت وظيفه  -38 ماده

 احتساب است.

 خدمت وظیفه عمومی منظور همان مدت قانونی قید شده در کارت پایان خدمت می باشد.مدت 

 و مربوط ة شغلينيزم درآن قسمت از تجربه مستخدم که  بخش غيردولتي کارکنان، تجربه احتسابدر  -40 ماده

 محاسبه خواهد بود. مالک باشد، او يتصدمورد  مشابه

و نيروهاي کار  1/7/1385سوابق تجربي غيرمرتبط پرسنلي که قبل از استخدام بصورت شرکتي تا تاريخ  :1تبصره 

نامه و ارائه  اين آيين 39مشخص که در دانشگاه/ دانشکده هاي علوم پزشکي  فعاليت داشته اند با رعايت ماده 

تائيديه سوابق خدمتي، از باالترين مقام اجرائي حوزه عملياتي، در صورتي که سوابق تجربي آنان بعد از استخدام، 

 معادل سوابق تجربي غيرمرتبط آنان باشد بطور کامل قابل محاسبه مي باشد.

ي بصورت ساعتي محاسبه سوابق تجربي پرسنلي که قبل از استخدام در دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشک -41ماده

 فعاليت داشته اند با رعايت شرايط ذيل بالمانع مي باشد: 

 بابت کارکرد ماهانه فرد شاغل، کسورات قانوني کسر و به صندوق بازنشستگي مربوطه واريز شده باشد. .1

 تائيديه از باالترين مقام اجرائي حوزه عملياتي در زمان اشتغال ارائه شود. .2

 دانشگاه/دانشکده/موسسه ارائه گردد. قرارداد ساعتي تنظيم شده با .3

مدرک تحصيلي اخذ شده توسط کارمند در حين خدمت نسبت به مدرک تحصيلي ارائه شده در بدو  -47ماده 

باشد. احتساب مدرک تحصيلي جديد از  استخدام کارمندان تنها براي يک مقطع تحصيلي باالتر قابل پذيرش مي

 مي باشد. دانشگاه/ دانشکده/ مؤسسه اختيارات

شايان ذکر است اين توالي شامل مقاطع تحصيلي پيوسته نمي الزامي است.  در احتساب مدرک  رعايت شرط توالي

 باشد.

امتيازات يک مقطع تحصيلي باالتر جدول  از جانبازان، آزادگان و فرزندان معظم شاهد واجد شرايط احراز، -54ماده 

 .گردند يم  مند بهره شاغلحق شغل و 

بيني مقطع تحصيلي باالتر در شرايط احراز شغل جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا، از  صورت عدم پيش در :1 تبصره

 مند شوند. بر طبقات استحقاقي بهره مازاد ياضافيک طبقه 

 عمل میگردد.  55این تبصره صرفا در خصوص پزشکان متخصص می باشد .در سایر موارد مطابق ماده 



کارمنداني که در بدو استخدام داراي شرايط تحصيلي و تجربي اين ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلي  -67ماده 

 استحقاقي قرار خواهند گرفت.

 در ارتقا رتبه الزامی است. 81دقت شود در اجرای این ماده ، رعایت ماده 

 امتياز شاخص امتياز عامل ارزيابي کارمندان رديف
حداکثر 

 امتياز

امتياز 

 مکتسبه

 تحصيالت ) مدرک تحصيلي( 1

 25 دکترا و باالتر

25 

 

  20 کارشناسي ارشد

  15 کارشناسي

 سنوات خدمتي 2

 1 به ازاي هر سال سنوات با مدرک ديپلم و پايين تر

80 

 

  1.5 به ازاي هر سال سنوات با مدرک کارداني

  2 به ازاي هر سال با مدرک کارشناسي

  2.5 هر سال با مدرک کارشناسي ارشد به ازاي

  3 به ازاي هر سال مدرک دکترا و باالتر

 سوابق مديريتي 3
 5 به ازاي هر سال سابقه مديريت و معاون مدير

35 
 

  4 به ازاي هر سال سابقه رئيس گروه و اداره و معاون

 عضويت در شوراها و کميته ها  4
هاايي کاه    شاوراککميته به ازاي هر ساال عضاويت در   

 براساس قانون و دستورالعمل وزارت شکل مي گيرد
2 10 

 

5 
دوره هاااي وموزشااي )پااس از 

 تاريخ ارتقاء به خبره(

 0ک5 به ازاي هر ساعت وموزش عمومي

150 

 

  1 به ازاي هر ساعت وموزش تخصصي و شغلي

  1ک5 به ازاي هر ساعت وموزش مديريتي

  100 - معدل شش سال منتهي به زمان استحقاق ارزيابي عملکرد  6

7 
 سال اخير10تشويقات در 

  

 10 به ازاي هر تشويق از سوي وزير و استاندار

30 

 

  7 سطح به ازاي هر تشويق از سوي رئيس دانشگاه و هم

بااه ازاي هاار تشااويق از سااوي معاااونين دانشااگاه و  

 سطح هم
5 

 

 به ازای هر تشویق از سوی مدیران میانی دانشگاه   
4 

 

بههه ازای هههر تشههویق از سههوی مههدیران پایههه  

 دانشگاه/دانشکده  
2 

 مستندسازي تجربيات 8

 15 بيان مشکالت

50 

 

  20 ارايه راهکارهاي اجرايي حل مشکالت

  10 بيان خصوصيات و ويژگي هاي شغلي خود

  5 هاي شغلي موفقيت

يک سوم عمومي مي باشد. سوم اختصاصي و  رعايت شرط دو رتبه با ء دوره هاي آموزشي جهت ارتقا  



ارسال فرم فوق در ارتقا به رتبه عالي الزامي است. 15/06/97از تاريخ   

Exm.behdasht.gov.ir  مستند سازي تجربيات( اخذ تاييديه در سامانه ثبت تجارب به آدرس 8جهت اخذ امتياز بند(  

 الزامي است.

 ماده 82- جهت کارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت سابقه  تجربی  براي ارتقاء رتبه مالک عمل مي باشد.

 .گردد يمبندي مشاغل ملغي  طبقه های قبلی نامه نییآضوابط و  نامه، ابالغ اين آيين با -91ماده 

آيين نامه تشکيالت و طبقه بندي مشاغل و ضوابط ارتقا طبقه و رتبه :های قبلی نامه نییآضوابط و   


