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اجرای بخشنامه ارتقاء طبقه کارمنذان ابهامات پرسش و پاسخ در خصىص 

 

 14زر صًرتی کٍ تغییز ػىًان مسترسم مىجز ثٍ تغییز رشتٍ ي رستٍ شغلی گززز ي عجق مبزٌ  1سئوال

       آئیه وبمٍ اجزایی عزح عجقٍ ثىسی مشبغل ثبػث کبَش تجزثٍ گززز آیب کبَش  عجقٍ امکبوپذیز 

 می ثبشس؟ 

ان مسترسم مىجز ثٍ تغییز رشتٍ ي رستٍ شغلی گززز ي تجزثٍ غیز مزثًط حسبة ثلٍ چىبوچٍ تغییز ػىً :پبسخ

 .وبمٍ اجزایی عزح عجقٍ ثىسی مشبغل کبَش عجقٍ امکبوپذیز می ثبشس 14شًز عجق مبزٌ 

وحًٌ ارتقبء عجقٍ آن زستٍ اس پزسىلی کٍ حس وصبة امتیبس السم زر مشبغل ترصصی ي  2سئوال

مًزٌ اوس ي ایىک ثز اسبس ضًاثظ جسیس ارتقبء عجقٍ آوبن قجل تحقیقی را ثز اسبس ضًاثظ قجلی کست وه

 می ثبشس چگًوٍ ذًاَس ثًز؟ 1/1/88اس تبرید 

چىبوچٍ مسترسمی ثٍ زلیل ػسم کست امتیبس السم اس عزیق مشبغل ترصصی ي تحقیقی گزيٌ  :پبسخ

 .ن عزح امتیبسی اػغب می گزززثسين زر وظز گزفتعجقٍ وبمجززٌ  1/1/88استحقبقی ذًز را اذذ وکززٌ ثبشس اس تبرید 

مًفق ثٍ اذذ مسرک تحصیلی  1/1/88وحًٌ ارتقبء عجقٍ آن زستٍ اس پزسىلی کٍ ثؼس اس تبرید  3سئوال

جسیس گززیسٌ اوس ي زر قبوًن مسیزیت ذسمبت کشًری صزفب اس مشایبی مسرک تحصیلی جسیس ثُزٌ 

اجزایی عزح عجقٍ ثىسی مشبغل آئیه وبمٍ 14مبزٌ  "ٌ"مىس شسٌ اوس چگًوٍ ذًاَس ثًز آیب رػبیت ثىس 

 زر ذصًص وبمجززگبن قبثل اجزا می ثبشس  ؟

مًفق ثٍ اذذ مسرک تحصیلی جسیس  1/1/88ارتقبء عجقٍ آن زستٍ اس پزسىلی کٍ ثؼس اس تبرید  :پبسخ

 .آئیه وبمٍ اجزایی عزح عجقٍ ثىسی مشبغل امکبوپذیز می ثبشس14مبزٌ  "ٌ"گززیسٌ اوس ثب رػبیت ثىس 

تقبء عجقٍ رشتٍ َبی شغلی مسئًل گشیىش ي مبمًر حزاست، ذغبط، راوىسٌ پبیٍ آیب ريوس ار 4سئوال

 یک ي سبیز مشبغلی کٍ ريوس مرصًصی را زاشتٍ اوس پب ثزجبست یب ذیز؟

 ذیز :پبسخ

آیب ثزای ارتقبء عجقٍ عزح َبی ارسیبثی مشبغل ترصصی ي تحقیقی، مشبغل مسیزان ي مشبغل  5سئوال

 ی ي السم الزػبیٍ می ثبشس؟يیژٌ رشتٍ َبی پششکی ثٍ قًت ذًز ثبق

 ذیز :پبسخ
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ثب تًجٍ ثٍ ملغی وشسن قًاویه ایثبرگزان اػمبل امتیبسات مزثًط ثٍ وبمجززگبن مىجملٍ ارتقبء  6سئوال

 تشًیقی ػضًیت گززاوُبی ػبشًرا ي الشَزا ي ججٍُ چگًوٍ ذًاَس ثًز؟

ثقٍ تشًیقی گززاوُبی ثب تًجٍ ثٍ اجزایی شسن قبوًن مسیزیت ذسمبت کشًری مجًسی ثزای ارتقبء ط :پبسخ

 .ػبشًرا ي الشَزا ي ججٍُ يجًز وسارز

 الذکز می ثبشس؟ آیب کمیتٍ اجزایی عزح عجقٍ ثىسی مشبغل مسئًل اجزای ثرشىبمٍ فًق 7سئوال

  ثلٍ :پبسخ

ارایٍ  1٣88 سبل زر را ذًز گًاَی کٍ افزازی ایثبرگزی الؼبزٌ فًق اس مىسی ثُزٌ وحًٌ 8سئوال

 است؟ چگًوٍ ومبیىسمی

 ثٍ زَىس می ارایٍ جبوجبسی زرصس تغییز ي ججٍُ زر حضًر گًاَی 1٣88 سبل زر کٍ ایثبرگزاوی :پبسخ

 اس مزثًعٍ فقظ مزاجغ گًاَی عجق جبوجبسی زرصس تغییز ختبری اس ي زرججٍُ حضًر تأییس تبرید اس تزتیت

 .میگززوس مىس ثُزٌ ثرشىبمٍ 4 جسيل شمبرٌ مًضًع ایثبرگزی امتیبسات

ي احتسبة مسرک  امکبن ارتقبء عجقٍ شغلی آیب زر يضؼیت استرسام رسمی ي آسمبیشی 9سئوال

 کبرمىسان امکبوپذیز می ثبشس؟ ٌ شغلیتحصیلی ثبالتز ثسين تغییز رستٍ ي رشت

 ثلی :پبسخ

 اوتصبة ي تغییز ػىًان کبرکىبن زر يضؼیت استرسامی رسمی، آسمبیشی امکبوپذیز می ثبشس؟ 10سئوال

 .تغییز ػىًان کبرمىسان زر صًرتی کٍ مىجز ثٍ تغییز رستٍ ي رشتٍ شغلی وگززز ثالمبوغ می ثبشس :پبسخ

 

 

                  
 

 


