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ي سوِ تؼبلاة

و طبقه تشویقی  رتبه شغلی ،ارتقاء طبقه  ضوابط اجرایی

تطىيالت ٍ عجمِ ثٌسي هطبغل زاًطگبّْب ٍ زاًطىسُ ّبي ػلَم ًبهِ  آييي 46 هبزُ زض اخطاي تجػطُ

   خْت اخطاء اثالؽ تجػطُ  15هبزُ ٍ  16ضتجِ ضغلي وبضهٌساى زض عجمِ ٍ ضَاثظ اضتمبء  ،پعضىي وطَض

. هي گطزز

: ينحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغل (الف

وبضهٌساى ضبغل زض زاًطگبُ ثطاثط خسٍل شيل ٍ ثط اسبس ضطايظ احطاظ تحػيلي ٍ تدطثي ثِ يه  -1ماده 

. يبثٌس عجمِ ضغلي استحمبلي زض خسٍل حك ضغل اضتمبء هي

زٍلت ٍ ّوچٌيي  لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى 3هبزُ  4وبضهٌساًي وِ زض اخطاي تجػطُ  –تبصره 

وبضهٌساى ػضَ گطزاًْبي ػبضَضا ٍ العّطاء ٍ فطظًساى ضبّس ٍ ّوچٌيي سبيط وبضهٌساًي وِ ثِ هَخت 

اظ گطٍّْبي هطثَعِ ثطذَضزاض ضسُ اًس، ثِ تٌبست ( سبثك)هػَثِ ضَضاي اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض

.  ي هي ثبضٌسايي زستَضالؼول هستثي 1اظ حساوثط عجمبت تؼييي ضسُ زض خسٍل ضوبضُ 

 (ها کليه رسته)يارتقاء طبقه شغلي بر اساس تحصيالت، سنوات تجرب(: 1)جذول شواره 

طبقه شغلي 

 تحصيالت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 0 پاياى دوره ابتذايي

           25 20 15 10 5 0 (سيکل)پاياى دوره راهنوايي 

          25 20 15 10 5 0  ديپلن

         25 20 15 10 5 0   کارداني

       24 20 16 12 8 4 0    کارشناسي

      24 20 16 12 8 4 0     کارشناسي ارشذ

     24 20 16 12 8 4 0      اي دکتراي حرفه

    0 4 8 12 16 20 24       (Ph.D)دکتراي تخصصي 

عجمِ ٍ ثبضٌس، زض  ضَاثظتدطثي ايي تحػيلي ٍ سترسام زاضاي ضطايظ وبضهٌساًي وِ زض ثسٍ ا -2ماده 

. ضغلي استحمبلي لطاض ذَاٌّس گطفتضتجِ 
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ًبهِ  آييي 56ٍ  55، 54هفبز هَاز ضغلي ثب ضػبيت  ٍ ضتجِ سَاثك تدطثي وبضهٌساى زض اضتمبء عجمِ -3ماده 

. گطزز هحبسجِ هي وطَضتطىيالت ٍ عجمِ ثٌسي هطبغل زاًطگبّْب ٍ زاًطىسُ ّبي ػلَم پعضىي 

ثبضس هطوَل اخطاي  هي 01/01/1388وِ تبضيد استحمبق آًبى ثؼس اظ  ياضتمبء عجمِ ضغلي وبضهٌساى -4ماده 

ز ىّبي پعضىي ًرَاُ عطح اضظيبثي هطبغل ترػػي ٍ تحميمي ٍ هطبغل هسيطاى ٍ هطبغل ٍيژُ ضضتِ

. ثَز

اضظيبثي  ّبي ػسم وست اهتيبظ الظم زض عطح ثِ زليل 01/01/1388وبضهٌساًي وِ لجل اظ تبضيد  -تبصره

تبضيد اظ ًبهِ ٍ  ييآي، اضتمبء عجمِ ضغلي آًبى، هطوَل ايي اًس هَفك ثِ اضتمبء گطٍُ ًطسُ الصوط فَق

. ذَاّس ثَز 2/1/1388

ٍ ًظبيط آى وِ تبضيد « اغالحيِ تغييط ػٌَاى»توبهي هَاضز هطثَط ثِ تػَيت اضتمبء گطٍُ ٍ  -5ماده 

 ثٌسي هطبغل ثبضس، الظم است زض وويتِ عطح عجمِ هي 01/01/1388هطثَط ثِ لجل اظ تبضيد اخطاي آًْب 

. گطزز ٍ هػَة هغطح زاًطگبُ

توبهي هَاضزي وِ احتسبة تدطثِ آًبى ثِ زليل تغييط ضضتِ ضغلي ٍ ًظبيط آى هٌدط ثِ تٌعل عجمِ  -تبصره

. گطزز ٍ هػَة ضحزاًطگبُ هظ هطبغل ثٌسي ثبيس زض وويتِ عطح عجمِ  ،ضغلي گطزز

تَسؼِ يبفتِ هَضَع  ضبغليي هطبغل وبضزاًي ٍ ثبالتط ٍ يب ّوتطاظاى آًْب وِ زض هٌبعك ووتط -6ماده 

ّبي ذطاسبى ضوبلي،  استبىزض  10/04/88هَضخ  ّ 36095ت /76294فْطست تػَيت ًبهِ ضوبضُ 

اى ٍ ثلَچستبى، ثَضْط، ذطاسبى خٌَثي، وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس، چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي، وطزستبى، سيست

ثِ  01/01/88اظ تبضيد )ًوبيٌس، ثِ اظاي ّط يه سبل سَاثك تدطثي  ّطهعگبى، ذَظستبى ٍ ايالم ذسهت هي

. ضًَس عجمِ ضغلي ثطذَضزاض هي اضتمبء، زض (وسط سبل ثِ ًسجت)، اظ يه سبل تؼديل(ثؼس

ٍى هسيطيت ذسهبت وطَضي هالن هحبسجِ اضتمبء عجمِ ضغلي افطازي وِ لجل اظ اخطاي لبى -7ماده 

ثطاثط همطضات حبون اظ سَاثك تدطثي ثرص غيط زٍلتي ٍ ّوچٌيي اهتيبظ تؼديل زض گطٍُ ( 01/01/1388)

، تبضيد زضيبفت (1خسٍل ضوبضُ ) اًس، ثطاي اًغجبق تدطثِ آًبى ثب خسٍل اضتمبء عجمِ ضغلي استفبزُ ًوَزُ

. آذطيي گطٍُ استحمبلي ذَاّس ثَز

ضًَس،  ثِ ذسهت ضسوي آظهبيطي ٍ پيوبًي پصيطفتِ هي 01/01/1388وِ ثؼس اظ تبضيد  وبضهٌساًي -8ماده 

ثبضٌس ، ثطاسبس سَاثك هصوَض ٍ ضػبيت هفبز ايي يب غيط زٍلتي چٌبًچِ زاضاي سَاثك ذسهت زٍلتي 

. لطاض ذَاٌّس گطفت( 1خسٍل ضوبضُ )زض عجمبت ضغلي خسٍل اضتمبء عجمِ ضغلي  ضَاثظ
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تطىيالت ٍ عجمِ ثٌسي هطبغل زاًطگبّْب ٍ زاًطىسُ ّبي ػلَم  آئيي ًبهِ  62زُ هب زض اخطاي -9ماده 

هٌتْي ثِ   يسبل هتَال جػولىطز آًْب زض پي ياةياظ اضظيوِ هدوَع اهت يضاى ٍ وبضهٌساىيهس،  پعضىي وطَض

( ن ثبض زض عَل ذسهتيحساوثط ) يقيتطَ ين عجمِ ضغليزضغس ثبضس اظ  85حسالل ٍ ثبالتط، 90سبل 

 .ضًَس يذَضزاض مثط

: هاي شغلي باالتر نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه( ب

ضتجِ هتػسيبى هطبغل تب سغح وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي ٍ  اضتمبءالظم ثطاي  يتدطةهست سٌَات  -10ماده 

: ثبضس ثبالتط ثِ ضطح خسٍل شيل هي

 رداني و کارشناسي و باالترقابل قبول براي هتصذياى هشاغل تا سطح کا يتجربهذت سنوات (: 2)جذول شواره 

ها  رتبه

ي تجربهذت سنوات 
عالي خبره ارشذ پايه هقذهاتي 

   20 8 0الزم براي هشاغل تا سطح کارداني  يتجرب هذت سنوات

 24 18 12 6 0الزم براي هشاغل سطح کارشناسي و باالتر  يتجرب هذت سنوات

ّبي ضغلي تحت ػٌبٍيي  ٍز وِ ثِ ضضتِش هي گفتِهطبغل وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي ثِ هطبغلي  -1تبصره

يبثس ٍ يب ايي وِ پست سبظهبًي ضبغليي زاضاي ػٌَاى وبضزاًي يب  وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي ترػيع هي

زاًي ٍ يب ّوتطاظ هطبغل وبض ،ّوچٌيي آى زستِ اظ هطبغلي وِ ثِ هَخت همطضات هطثَط .وبضضٌبسي ثبضس

زض ظهطُ هطبغل هصوَض  وبضضٌبسي ثطذَضزاض ضسُ اًساست ٍ اظ فَق الؼبزُ خصة  وبضضٌبسي ضٌبذتِ ضسُ

. گطزز هحسَة هي

. ّبي ذجطُ ٍ ػبلي هستلعم هستٌسسبظي تدطثيبت تَسظ وبضهٌساى هي ثبضس اضتمبء ثِ ضتجِ -2تبصره 
: ثبضس تدطثيبت هسٍى ضسُ زاضاي ٍيژگيْبي ظيط ثَزُ ٍ ثب تبييس وويتِ هطثَط لبثل اػوبل هي

 .تدطثيبت ثبيستي هطتجظ ثب ضغل هَضز تػسي ثبضس -1

 .ّبي پيطيي استفبزُ ًطسُ ثبضس ثطاي وست ضتجِ -2

هطتجظ ثب ضغل ضا وِ ثط ( ّب ٍ تْسيسّب ّب، فطغت هَاًغ، هحسٍزيت)هسبئل، چبلطْب ٍ هطىالت  -3
 .اثط تدطثيبت وبضهٌساى ضٌبسبيي ضسُ، ثيبى ًوبيس

.  ضفغ هَاًغ ٍ هطىالت اضائِ گطززّبي هٌبست خْت  گيطي ٍ ضاُ حل ًتيدِ -4  
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ووتط اظ  يليغالح ثب هساضن تحعيز هطاخغ شيتبئ ٍوِ ثِ هَخت همطضات  يوبضهٌساى – 3تبصره 

 يضتجِ ػبلتبض همطضات هطثَط يت سبيتَاًٌس ثب ضػب يضسُ اًس م يهطبغل وبضضٌبس يهتػس يوبضضٌبس

. اثٌسياضتمبء 

تَسؼِ يبفتِ  تط ٍ يب ّوتطاظاى آًْب وِ زض هٌبعك ووتطثطاي ضبغليي هطبغل وبضزاًي ٍ ثبال -4تبصره 

ّبي ذطاسبى ضوبلي،  استبى زض 10/04/88هَضخ  36095ّت /76294هَضَع فْطست تػَيت ًبهِ ضوبضُ 

ذطاسبى خٌَثي، وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس، چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي، وطزستبى، سيستبى ٍ ثلَچستبى، ثَضْط، 

ثِ  01/01/88اظتبضيد )ًوبيٌس، ثِ اظاي ّط يه سبل سَاثك ذسهتي  ت هيّطهعگبى، ذَظستبى ٍ ايالم، ذسم

. ، لبثل هحبسجِ ذَاّس ثَز(وسط سبل ثِ ًسجت)، زٍ سبل (ثؼس

زض ّوبى  ّوچٌبىاًس،  ضا ثطاثط ضَاثظ وست ًوَزُ ضتجِ هطثَط ،قوبضهٌساًي وِ  زض هطحلِ تغجي -5تبصره 

. ضا احطاظ ًوبيٌس ضَاثظ اخطاييض ػَاهل هٌسضج زض ايي ضتجِ ثبلي ذَاٌّس هبًس تب ضطايظ ذسهتي ٍ سبي

 وطزى ضًَس اظ عي ًرجگبًي وِ عجك ضَاثظ هػَة ضَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي تؼييي هي -11ماده 

: ضًَس ّب ثِ ضطح ظيط هؼبف هي ثطذي ضتجِ

، ضتجِ همسهبتي وطزى تط اظ عي هطبغل وبضزاًي ٍ پبييي (1

. ّبي همسهبتي ٍ پبيِ ضتجِ وطزى عي هطبغل وبضضٌبسي ٍ ثبالتط اظ (2

. ضَاثظ ٍ ضطايظ ذَاٌّس ثَزايي  ّبي ثؼسي تبثغ  ًرجگبى هصوَض ثطاي وست ضتجِ -تبصره

زض زٍضُ هَضز  ًوطات اضظضيبثي سبالًِى ياًگيمهالن اضظيبثي وبضهٌساى ثطاي اضتمبء ضتجِ ثطاسبس  -12ماده 

. ثبضس هيًظط 

ض ًظبم هسيطيت ػولىطز زض ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش استمطا ضَاثظ"پس اظ اثالؽ  -تبصره

. ذَاّس ثَز اخطايي هصوَض ضَاثظاضظيبثي ػولىطز وبضهٌساى ٍ هسيطاى هالن اضتمبء ضتجِ، ًتبيح  "پعضىي

تحمك  ،«ة»لسوت  زض 11ٍ  10هَاز وبضهٌس ثِ يه ضتجِ ثبالتط، ػالٍُ ثط ضػبيت  اضتمبءثطاي  -13ماده 

: است ضطايظ ظيط العاهي
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: ثِ ضتجِ پبيِ ءثطاي اضتمب (الف

زض عَل اضتمبء وبضهٌس   اًِيسبلاضظيبثي اظ يى هدوَع اهتياًگيمزضغس اهتيبظ اظ  60وست حسالل  .1

، يضتجِ ضغل

ضهٌساى هػَة ّيأت اهٌبء سبػت زٍضُ آهَظضي زض چبضچَة ًظبم آهَظضي وب 300گصضاًسى  .2

. زاًطگبُ

: ثِ ضتجِ اضضس ءثطاي اضتمب (ب

زض عَل اضتمبء وبضهٌس ًِ ايسبل ياةياظ اضظيى هدوَع اهتياًگيمزضغس اهتيبظ اظ  70لل وست حسا .1

، يضتجِ ضغل

سبػت زٍضُ آهَظضي زض چبضچَة ًظبم آهَظضي وبضهٌساى هػَة ّيأت اهٌبء  250گصضاًسى  .2

. زاًطگبُ

: ثِ ضتجِ ذجطُ ءثطاي اضتمب (ج

زض عَل اضتمبء ضتجِ وبضهٌس ًِ ايسبل ياةياظ اضظيى هدوَع اهتياًگيمزضغس اهتيبظ اظ  80وست حسالل  .1

، يضغل

سبػت زٍضُ آهَظضي زض چبضچَة ًظبم آهَظضي وبضهٌساى هػَة ّيأت اهٌبء  200گصضاًسى  .2

. زاًطگبُ

: ثِ ضتجِ ػبلي ءثطاي اضتمب( ز 

زض عَل اضتمبء ضتجِ وبضهٌس ًِ ايسبل ياةياظ اضظيى هدوَع اهتياًگيم زضغس اهتيبظ اظ 90وست حسالل  .1

، يضغل

سبػت زٍضُ آهَظضي زض چبضچَة ًظبم آهَظضي وبضهٌساى  هػَة ّيأت اهٌبء  150گصضاًسى   .2

. زاًطگبُ

تَسؼِ يبفتِ هَضَع  ثطاي ضبغليي هطبغل وبضزاًي ٍ ثبالتط ٍ يب ّوتطاظاى آًْب وِ زض هٌبعك ووتط -تبصره

ضوبلي،  ّبي ذطاسبى استبىزض  10/04/88هَضخ  ّ 36095ت /76294فْطست تػَيت ًبهِ ضوبضُ 

ذطاسبى خٌَثي، وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس، چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي، وطزستبى، سيستبى ٍ ثلَچستبى، ثَضْط، 
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ػبلي ثِ  ٍ ّبي ضغلي پبيِ، اضضس، ذجطُ ًوبيٌس، ثطاي اضتمبء ثِ ضتجِ ّطهعگبى، ذَظستبى ٍ ايالم، ذسهت هي

. ثبضٌس ٍط حست هَضز هيزضغس اهتيبظات هَضَع خساٍل هطة 80ٍ 70،  60،  50تطتيت ًيبظهٌس 

ّوبى ضتجِ  ياضتمب ياهتيبظات وست ضسُ ٍ هستٌسات اضائِ ضسُ زض فبغلِ ّط ضتجِ غطفب ثطا -14ماده 
. لبثل هحبسجِ ًيست يثؼس ياضتمبّب يهالن ػول ذَاّس ثَز ٍ ثطا

 .ثبضس يهدبظ م 22/5/1390خ يهصوَض اظ تبض ياػوبل ضتجِ ّب – 15ماده 

ثَزُ اًس  زاضا ضااضتمبء ضتجِ  يط ػوَميخ هصوَض ضطايتب تبض 1/1/88خ ياظ تبض وِ يوبضهٌساى  -1تبصره 

 .هدبظ است 22/5/90خ يآًْب اظ تبض ياػوبل ضتجِ ّب

خ هصوَض ثبظًطستِ ضسُ اًس هطوَل اضتمبء ضتجِ ثط اسبس يتب تبض 1/1/88خ يوِ اظ تبض يوبضهٌساى -2تبصره 

. ثبضس يضَاثظ فَق ًن

ثبضٌس  يظ زاضا ميضا ى يط اضتمبء ضتجِ ثؼسيوِ ضطا يوبضهٌساى يثطا يزٍ ضتجِ ضغلوست تَاهبى  -3تبصره 

 .ثبضس يض ًنياهىبًپص

اضتمبء ضتجِ هالن ػول  يزض ذػَظ وبضهٌساى هطوَل حبلت اضتغبل غطفب هست تدطثِ ثطا -4تبصره 

. ثبضس يم

زاًطگبُ ز ٍ ذجطُ تَسظ ستبز ّبي اضش اضظيبثي ػَاهل هطثَط ٍ ثطضسي استحمبق اضتمبء ثِ ضتجِ -16ماده 

 :گيطز اي ثب تطويت شيل هغطح ٍ هَضز تػَيت لطاض هي زض وويتِ

 ،هؼبٍى پطتيجبًي ضئيس وويتِ .1

 (زثيط)،يب ػٌبٍيي هطبثِ هسيط تَسؼِ سبظهبى ٍ تحَل ازاضي .2

 ،هسيط ًيطٍي اًسبًي .3

 ،هطبغل يى هسئَل عجمِ ثٌسيثبالتط .4

 ضتجِ ذجطُظاضت ثْساضت خْت اضتمبء هطوع تَسؼِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ًٍوبيٌسُ  .5

ايي   16هبزُ اضظيبثي ػَاهل هطثَط ٍ ثطضسي استحمبق اضتمبء ثِ ضتجِ ػبلي اثتسا زض وويتِ هَضَع 

تَسؼِ  هطوعثِ ثب هستٌسات هطثَعِ ثِ هٌظَض تػَيت  تأييسعطح ٍ زض غَضت مزض زاًطگبُ زستَضالؼول 

. ززگط اضسبل هي هتجَع ٍظاضت تحَل ازاضيهسيطيت ٍ 


