ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی
صفحه تعبل1ي
ثبسمٍ
ضًاثظ اخشایي استمبء عجمٍ  ،ستجٍ شغلي ي عجمٍ تشًیمي

دس اخشاي تجظشٌ مبدٌ  46آیيهوبمٍ تشىيالت ي عجمهٍ ثىهذي مشهبدا داوشهابَُب ي داوشهىذٌ َهبي لهً
پضشىي وشًس ،ضًاثظ استمبء عجمٍ ي ستجٍ شغلي وبسمىذان دس  16مبدٌ ي  15تجظشٌ خُت اخشاء اثالغ مي
گشدد.
الف) نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلي:
ماده  -1وبسمىذان شبدا دس داوشابٌ ثشاثش خذيل ریا ي ثش اسبس ششایظ احشاص تحظيلي ي تدشثي ثهٍ یهه
عجمٍ شغلي استحمبلي دس خذيل حك شغا استمبء ميیبثىذ.
تبصره – وبسمىذاوي وٍ دس اخشاي تجظهشٌ  4مهبدٌ  3لهبوًن واهب َمبَىهر پشداکهت وبسوىهبن ديلهت ي
َمچىيه وبسمىذان ضً گشداوُبي بشًسا ي الضَشاء ي فشصوذان شبَذ ي َمچىهيه سهبیش وبسمىهذاوي وهٍ ثهٍ
مًخت مظًثٍ شًساي امًس اداسي ي استخذامي وشًس(سبثك) اص گشيَُبي مشثًعهٍ ثشکهًسداس شهذٌ اوهذ ،ثهٍ
تىبست اص حذاوثش عجمبت تعييه شذٌ دس خذيل شمبسٌ  1ایه دستًسالعما مستثىي مي ثبشىذ.
خذيل شمبسٌ ( :)1استمبء عجمٍ شغلي ثش اسبس تحظيالت ،سىًات تدشثي(وليٍ سستٍَب)
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ماده  -2وبسمىذاوي وٍ دس ثذي استخذا داساي ششایظ تحظيلي ي تدشثي ایهه ضهًاثظ ثبشهىذ ،دس عجمهٍ ي
ستجٍ شغلي استحمبلي لشاس کًاَىذ گشفت.
ماده  -3سًاثك تدشثي وبسمىذان دس استمبء عجمٍ ي ستجٍ شغلي ثب س بیت مفبد مًاد  55 ،54ي  56آیيهوبمهٍ
تشىيالت ي عجمٍ ثىذي مشبدا داوشابَُب ي داوشىذٌ َبي لً پضشىي وشًس محبسجٍ ميگشدد.
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ماده  -4استمبء عجمٍ شغلي وبسمىذاوي وٍ تبسیخصفحه
استحمبق 2آوهبن ثعهذ اص  1388/01/01مهيثبشهذ مشهمًل

اخشاي عشح اسصیبثي مشبدا تخظظي ي تحميمهي ي مشهبدا مهذیشان ي مشهبدا يیهتٌ سشهتٍَهبي پضشهىي
وخًاَىذ ثًد.
تبصره -وبسمىذاوي وٍ لجا اص تبسیخ  1388/01/01ثٍ دليا ذ وست امتيبص الص دس عهشحَهبي اسصیهبثي
فًقالزوش مًفك ثٍ استمبء گشيٌ وشذٌاوهذ ،استمهبء عجمهٍ شهغلي آوهبن ،مشهمًل ایهه آیهيهوبمهٍ ي اص تهبسیخ
 1388/1/2کًاَذ ثًد.
ماده  -5تمبمي مًاسد مشثًط ثٍ تظًیت استمبء گشيٌ ي «اطالحيٍ تغييش ىًان» ي وابیش آن وٍ تبسیخ اخشاي
آوُب مشثًط ثٍ لجا اص تبسیخ  1388/01/01ميثبشذ ،الص است دس وميتٍ عشح عجمٍثىذي مشبدا داوشهابٌ
مغشح ي مظًة گشدد.
تبصره -تمبمي مًاسدي وٍ احتسبة تدشثٍ آوبن ثٍ دليا تغييش سشتٍ شهغلي ي واهبیش آن مىدهش ثهٍ تىهضل
عجمٍ شغلي گشدد ،ثبیذ دس وميتٍ عشح عجمٍثىذي مشبدا داوشابٌ مغشح ي مظًة گشدد.
ماده  -6شبدليه مشبدا وبسداوي ي ثبالتش ي یب َمتشاصان آوُب وهٍ دس مىهبعك ومتهش تًسهعٍ یبفتهٍ مًضهً
فُشست تظًیت وبمهٍ شهمبسٌ /76294ت  َ 36095مهًس  88/04/10دس اسهتبنَهبي کشاسهبن شهمبلي،
کشاسبن خىًثي ،وُايلًیٍ ي ثًیشاحمذ ،چُبسمحبل ي ثختيبسي ،وشدستبن ،سيسهتبن ي ثلًچسهتبن ،ثًشهُش،
َشمضگبن ،کًصستبن ي ایال کذمت ميومبیىذ ،ثٍ اصاي َش یه سبل سًاثك تدشثي (اص تبسیخ  88/01/01ثهٍ
ثعذ) ،اص یه سبل تعديا(وسش سبل ثٍ وسجت) ،دس استمبء عجمٍ شغلي ثشکًسداس ميشًوذ.
ماده  -7مالن محبسجٍ استمبء عجمٍ شغلي افشادي وٍ لجها اص اخهشاي لهبوًن مهذیشیت کهذمبت وشهًسي
( )1388/01/01ثشاثش ممشسات حبوم اص سًاثك تدشثي ثخش ديش ديلتي ي َمچىيه امتيبص تعديها دس گهشيٌ
استفبدٌ ومًدٌاوذ ،ثشاي اوغجبق تدشثٍ آوبن ثب خذيل استمبء عجمٍ شغلي (خذيل شهمبسٌ  ،)1تهبسیخ دسیبفهت
آکشیه گشيٌ استحمبلي کًاَذ ثًد.
ماده  -8وبسمىذاوي وٍ ثعذ اص تبسیخ  1388/01/01ثٍ کذمت سسمي آصمبیشي ي پيمبوي پزیشفتٍ ميشًوذ،
چىبوچٍ داساي سًاثك کذمت ديلتي یب ديش ديلتي ثبشىذ  ،ثشاسبس سًاثك مزوًس ي س بیت مفبد ایه ضهًاثظ
دس عجمبت شغلي خذيل استمبء عجمٍ شغلي (خذيل شمبسٌ  )1لشاس کًاَىذ گشفت.
ماده  -9دس اخشاي مبدٌ  62آئيه وبمٍ تشىيالت ي عجمٍ ثىذي مشبدا داوشابَُب ي داوشهىذٌ َهبي لهً
پضشىي وشًس  ،مذیشان ي وبسمىذاوي وٍ مدمً امتيبص اسصیبثي ملىشد آوُب دس پىح سبل متًالي مىتُي ثهٍ
سبل  90ي ثبالتش،حذالا  85دسطذ ثبشذ اص یه عجمٍ شغلي تشًیمي (حذاوثش یهه ثهبس دس عهًل کهذمت)
ثشکًسداس مي شًوذ.
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صفحه
باالتر:
ب) نحوه ارتقاء کارمندان به رتبههاي شغلي
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ماده  -10مذت سىًات تدشثي الص ثشاي استمبء ستجٍ متظذیبن مشبدا تهب سهغک وهبسداوي ي وبسشىبسهي ي
ثبالتش ثٍ ششح خذيل ریا ميثبشذ:
خذيل شمبسٌ ( :)2مذت سىًات تدشثي لبثا لجًل ثشاي متظذیبن مشبدا تب سغک وبسداوي ي وبسشىبسي ي ثبالتش
ستجٍَب
ممذمبتي

پبیٍ

اسشذ

کجشٌ

بلي

مذت سىًات تدشثي
مذت سىًات تدشثي الص ثشاي مشبدا تب سغک وبسداوي

0

8

20

مذت سىًات تدشثي الص ثشاي مشبدا سغک وبسشىبسي ي ثبالتش

0

6

12

18

24

تبصره -1مشبدا وبسداوي ي وبسشىبسي ثٍ مشبدلي گفتٍ ميشًد وٍ ثٍ سشتٍَهبي شهغلي تحهت ىهبيیه
وبسداوي ي وبسشىبسي تخظيض مي یبثذ ي یهب ایهه وهٍ پسهت سهبصمبوي شهبدليه داساي ىهًان وهبسداوي یهب
وبسشىبسي ثبشذَ .مچىيه آن دستٍ اص مشبدلي وٍ ثٍ مًخت ممشسات مشثًطَ ،متشاص مشبدا وبسداوي ي یهب
وبسشىبسي شىبکتٍ شذٌ است ي اص فًق العبدٌ خزة وبسشىبسي ثشکًسداس شذٌ اوذ دس صمشٌ مشهبدا مهزوًس
محسًة ميگشدد.
تبصره  -2استمبء ثٍ ستجٍ َبي کجشٌ ي بلي مسهتلض مستىذسهبصي تدشثيهبت تًسهظ وبسمىهذان مهي ثبشهذ.
تدشثيبت مذين شذٌ داساي يیتگيُبي صیش ثًدٌ ي ثب تبیيذ وميتٍ مشثًط لبثا ا مبل ميثبشذ:
 -1تدشثيبت ثبیستي مشتجظ ثب شغا مًسد تظذي ثبشذ.
 -2ثشاي وست ستجٍَبي پيشيه استفبدٌ وشذٌ ثبشذ.
 -3مسبئا ،چبلشُب ي مشىالت (مًاوع ،محذيدیتَب ،فشطتَب ي تُذیذَب) مشتجظ ثب شغا سا وٍ ثش اثش
تدشثيبت وبسمىذان شىبسبیي شذٌ ،ثيبن ومبیذ.
 -4وتيدٍگيشي ي ساٌ حاَبي مىبست خُت سفع مًاوع ي مشىالت اسائٍ گشدد.
تبصره  – 3وبسمىذاوي وٍ ثهٍ مًخهت ممهشسات ي تبئيهذ مشاخهع ریظهالح ثهب مهذاسن تحظهيلي ومتهش اص
وبسشىبسي متظذي مشبدا وبسشىبسي شذٌ اوذ مي تًاوىذ ثب س بیت سبیش ممشسات مشثًط تبستجٍ بلي استمهبء
یبثىذ.
تبصره  -4ثشاي شبدليه مشبدا وبسداوي ي ثبالتش ي یب َمتشاصان آوُهب وهٍ دس مىهبعك ومتهش تًسهعٍ یبفتهٍ
مًضً فُشست تظًیت وبمٍ شمبسٌ /76294ت  َ36095مًس  88/04/10دس استبنَبي کشاسبن شمبلي،
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صفحه 4
ثختيبسي ،وشدستبن ،سيسهتبن ي ثلًچسهتبن ،ثًشهُش،
کشاسبن خىًثي ،وُايلًیٍ ي ثًیشاحمذ ،چُبسمحبل ي

َشمضگبن ،کًصستبن ي ایال  ،کذمت ميومبیىذ ،ثٍ اصاي َش یه سبل سًاثك کذمتي (اصتبسیخ  88/01/01ثٍ
ثعذ) ،دي سبل (وسش سبل ثٍ وسجت) ،لبثا محبسجٍ کًاَذ ثًد.
تبصره  -5وبسمىذاوي وٍ دس مشحلٍ تغجيك ،ستجٍ مشثًط سا ثشاثش ضهًاثظ وسهت ومهًدٌاوهذَ ،مچىهبن دس
َمبن ستجٍ ثبلي کًاَىذ مبوذ تب ششایظ کذمتي ي سبیش ًاما مىذسج دس ایه ضًاثظ اخشایي سا احشاص ومبیىذ.
ماده  -11وخجابوي وٍ عجك ضًاثظ مظًة شًساي بلي اومالة فشَىاي تعيهيه مهيشهًوذ اص عهي وهشدن
ثشکي ستجٍَب ثٍ ششح صیش معبف ميشًوذ:
 )1مشبدا وبسداوي ي پبیيهتش اص عي وشدن ستجٍ ممذمبتي،
 )2مشبدا وبسشىبسي ي ثبالتش اص عي وشدن ستجٍَبي ممذمبتي ي پبیٍ.
تبصره -وخجابن مزوًس ثشاي وست ستجٍَبي ثعذي تبثع ایه ضًاثظ ي ششایظ کًاَىذ ثًد.
ماده  -12مالن اسصیبثي وبسمىذان ثشاي استمبء ستجٍ ثشاسبس ميبوايه ومشات اسصشيبثي سبالوٍ دس ديسٌ مهًسد
واش ميثبشذ.
تبصره -پس اص اثالغ "ضهًاثظ اسهتمشاس واهب مهذیشیت ملىهشد دس يصاست ثُذاشهت  ،دسمهبن ي آمهًص
پضشىي" مالن استمبء ستجٍ ،وتبیح اسصیبثي ملىشد وبسمىذان ي مذیشان ضًاثظ اخشایي مزوًس کًاَذ ثًد.
ماده  -13ثشاي استمبء وبسمىذ ثٍ یه ستجٍ ثبالتش ،اليٌ ثش س بیت مهًاد  10ي  11دس لسهمت «ة» ،تحمهك
ششایظ صیش الضامي است:
الف) ثشاي استمبء ثٍ ستجٍ پبیٍ:
 .1وست حذالا  60دسطذ امتيبص اص ميبوايه مدمً امتيبص اسصیبثي سبليبوٍ وبسمىذ دس عًل استمهبء
ستجٍ شغلي،
 .2گزساوذن  300سب ت ديسٌ آمًصشي دس چبسچًة واب آمًصشي وبسمىهذان مظهًة َيهات امىهبء
داوشابٌ.
ب) ثشاي استمبء ثٍ ستجٍ اسشذ:
 .1وست حذالا  70دسطذ امتيبص اص ميبوايه مدمً امتيبص اسصیبثي سبليبوٍ وبسمىذ دس عهًل استمهبء
ستجٍ شغلي،
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صفحه 5
چبسچًة واب آمًصشي وبسمىهذان مظهًة َيهات امىهبء
 .2گزساوذن  250سب ت ديسٌ آمًصشي دس
داوشابٌ.

ج) ثشاي استمبء ثٍ ستجٍ کجشٌ:
 .1وست حذالا  80دسطذ امتيبص اص ميبوايه مدمً امتيبص اسصیبثي سهبليبوٍ وبسمىهذ دس عهًل استمهبء
ستجٍ شغلي،
 .2گزساوذن  200سب ت ديسٌ آمًصشي دس چبسچًة واهب آمًصشهي وبسمىهذان مظهًة َيهات امىهبء
داوشابٌ.
د ) ثشاي استمبء ثٍ ستجٍ بلي:
 .1وست حذالا  90دسطذ امتيبص اص ميبوايه مدمً امتيبص اسصیبثي سهبليبوٍ وبسمىهذ دس عهًل استمهبء
ستجٍ شغلي،
 .2گزساوذن  150سب ت ديسٌ آمًصشي دس چبسچًة واب آمًصشهي وبسمىهذان مظهًة َيهات امىهبء
داوشابٌ.
تبصره -ثشاي شبدليه مشبدا وبسداوي ي ثبالتش ي یب َمتشاصان آوُب وٍ دس مىبعك ومتش تًسعٍ یبفتٍ مًضً
فُشست تظًیت وبمهٍ شهمبسٌ /76294ت  َ 36095مهًس  88/04/10دس اسهتبنَهبي کشاسهبن شهمبلي،
کشاسبن خىًثي ،وُايلًیٍ ي ثًیشاحمذ ،چُبسمحبل ي ثختيبسي ،وشدستبن ،سيسهتبن ي ثلًچسهتبن ،ثًشهُش،
َشمضگبن ،کًصستبن ي ایال  ،کذمت ميومبیىذ ،ثشاي استمبء ثٍ ستجٍَبي شغلي پبیٍ ،اسشذ ،کجشٌ ي هبلي ثهٍ
تشتيت ويبصمىذ  70 ، 60 ، 50ي 80دسطذ امتيبصات مًضً خذايل مشثًط حست مًسد ميثبشىذ.
ماده  -14امتيبصات وست شذٌ ي مستىذات اسائٍ شذٌ دس فبطلٍ َش ستجٍ طشفب ثشاي استمبي َمبن ستجٍ مالن
ما کًاَذ ثًد ي ثشاي استمبَبي ثعذي لبثا محبسجٍ ويست.
ماده  – 15ا مبل ستجٍ َبي مزوًس اص تبسیخ  1390/5/22مدبص مي ثبشذ.
تبصره  - 1وبسمىذاوي وٍ اص تبسیخ  88/1/1تب تبسیخ مزوًس ششایظ مًمي استمبء ستجٍ سا داسا ثًدٌ اوذ ا مبل
ستجٍ َبي آوُب اص تبسیخ  90/5/22مدبص است.
تبصره  -2وبسمىذاوي وٍ اص تبسیخ  88/1/1تب تبسیخ مزوًس ثبصوشستٍ شذٌ اوذ مشمًل استمبء ستجٍ ثش اسهبس
ضًاثظ فًق ومي ثبشذ.
تبصره  -3وست تًامبن دي ستجٍ شغلي ثشاي وبسمىذاوي وٍ ششایظ استمبء ستجٍ ثعذي سا ويض داسا مي ثبشهىذ
امىبوپزیش ومي ثبشذ.
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تبصره  -4دس کظًص وبسمىذان مشمًل حبلتصفحه
اشتغبل 6طشفب مذت تدشثٍ ثشاي استمبء ستجٍ مالن ما مي

ثبشذ.
ماده  -16اسصیبثي ًاما مشثًط ي ثشسسي استحمبق استمبء ثٍ ستجٍَبي اسشذ ي کجشٌ تًسهظ سهتبد داوشهابٌ
دس وميتٍاي ثب تشويت ریا مغشح ي مًسد تظًیت لشاس ميگيشد:
 .1معبين پشتيجبوي سئيس وميتٍ،
 .2مذیش تًسعٍ سبصمبن ي تحًل اداسي یب ىبيیه مشبثٍ(،دثيش)
 .3مذیش ويشيي اوسبوي،
 .4ثبالتشیه مسئًل عجمٍ ثىذي مشبدا،
 .5ومبیىذٌ مشوض تًسعٍ مذیشیت ي تحًل اداسي يصاست ثُذاشت خُت استمبء ستجٍ کجشٌ
اسصیبثي ًاما مشثًط ي ثشسسي استحمبق استمهبء ثهٍ ستجهٍ هبلي اثتهذا دس وميتهٍ مًضهً مهبدٌ  16ایهه
دستًسالعما دس داوشابٌ مغشح ي دس طًست تایيذ ثٍ مىاًس تظًیت ثب مستىذات مشثًعٍ ثهٍ مشوهض تًسهعٍ
مذیشیت ي تحًل اداسي يصاست متجً اسسبل ميگشدد.

