مسیر ارتقاء شغلی كاركنان
(موضوع قانون مدیریت خدمات كشوري)
پاره ای از تعاریف و اصطالحات به شرح زیر می باشد .
رشته شغلي :گروهی از مشاغل همگون و همسنخ هستند كه ماهيت ،مأموریت و وظایف اصلی آنها مشابه بوده و سطوح
پيچيدگی وارزش آنها متفاوت است و براساس تكليف ماده  07قانون و تبصره های آن توسط معاونت توسعه یا دستگاه های
اجرایی تعریف و به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.
سطح شغلي :طبقه ای از سلسله طبقات مشخص شده برای هریك از مشاغل دستگاه های اجرایی براساس جدول حق
شغل است كه كارمندان می توانند در طول خدمت با كسب شرایط الزم در آن طبقه قرار گيرند.
مسير شغلي :سلسله رتبه هایی كه در مشاغل دستگاه های اجرایی مشخص شده و كارمندان میتوانند در طول خدمت
خود ،با كسب شرایط الزم ،به آنها ارتقاء یابند .این رتبه ها برای مشاغل كارشناسی و باالتر در پنج رتبه (مقدماتی ،پایه،
ارشد ،خبره و عالی) و درمشاغل پایين تر ازكارشناسی در سه رتبه (مقدماتی ،پایه  ،ارشد) تعریف می شود.
الف) شرایط الزم جهت ارتقاء رتبه به شرح ذیل می باشد :
 .1سنوات خدمت و تجربه(مربوط و مشابه) جهت ارتقاء به رتبه ها

رتبه

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

مدت تجربه (سال)
مشاغل تا سطح كاردانی

0

8

00

-

-

مشاغل تا سطح كارشناسی و باالتر

0

6

10

18

02
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تبصره  :كسب رتبه خبره و عالی با مدرک دیپلم و فوق دیپلم مقدور نمی باشد و فقط كارمندانی كه به موجب مقررات با
مدرک تحصيلی كمتر از كارشناسی متصدی مشاغل كارشناسی شده اند می توانند با رعایت سایر مقررات تا رتبه عالی ارتقاء
یابند .
 .0ارتقاء رتبه مستلزم كسب امتیاز به شرح ذیل می باشد :

 رتبه پایه مستلزم كسب  ٪07عوامل امتياز آور
 رتبه ارشد مستلزم كسب  ٪07عوامل امتياز آور
 رتبه خبره مستلزم كسب  ٪07عوامل امتياز آور
 رتبه عالی مستلزم كسب  ٪07عوامل امتياز آور
 .3عوامل ارزیابی كارمندان براي ارتقاء رتبه شغلی به شرح ذیل می باشد :
ردیف

عوامل

امتیاز

1

میزان ابتكار و خالقیت

0 – 00

0

میزان افزایش مهارتها

0 – 00

3

انجام خدمات برجسته

0 – 00

2

آموزشهاي طی شده مرتبط با شغل

0 – 00

5

میزان جلب رضایت ارباب رجوع

0 – 00

مجموع امتیاز  5عامل

2
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 .2آموزش الزم جهت ارتقاء به رتبه ها در چارچوب نظام آموزشی كارمندان دولت
برای ارتقاء كارمند به یك رتبه باالتر عالوه بر رعایت كليه موارد ذكر شده و كسب امتياز الزم گذراندن تعداد
دوره آموزشی طبق جدول ذیل الزامی است

ردیف

رتبه

حداقل نمره كسب شده

حداقل دوره آموزش

1

پایه

60

( 300هر  15ساعت  1امتیاز)

0

ارشد

00

( 050هر  10/5ساعت  1امتیاز)

3

خبره

80

( 000هر  10ساعت  1امتیاز)

2

عالی

00

( 150هر  0/5ساعت  1امتیاز)

تبصره  :1ارتقاء به تمام رتبه ها با هر مدرک تحصيلی مستلزم گذراندن دوره های اموزشی می باشد .
تبصره  :2دوره های آموزشی طی شده برای ارتقاء به هر رتبه صرفا برای آن رتبه لحاظ خواهد شده و در رتبه
های بعدی قابل لحاظ نمی باشد .
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جدول امتیاز عوامل ارزیابی
عوامل

ردیف

عامل

امتیاز

توانایی برنامه ریزي و سازماندهی

0-5

روحیه مشاركت پذیري و كار گروهی

0-5

تحقق اهداف سازمانی و ماموریتهاي محوله در طول

0-5

مسئولیت پذیري در حین انجام كار بدون نظارت مافوق

0-5

داشتن تحصیالت دانشگاهی و افزایش مهارتهاي شغل و توانایی

0-10

0-00

میزان ابتكار و خالقیت در انجام

1

وظایف محوله

امتیاز

سال

هاي فردي

0-00

0

میزان افزایش مهارتهاي مربوطه

استفاده از فناوریهاي نوین

0-5

داشتن انگیزه و پیش قدم بودن در ارایه پیشنهادها

0-5

0-00

آموزشهاي طی شده مرتبط با

3

شغل

2

میزان جلب رضایت ارباب رجوع

پایه  300 -ساعت (هر  15ساعت  1امتیاز)

00

ارشد  050 -ساعت (هر  5/10ساعت  1امتیاز)

00

رتبه
خبره  000 -ساعت (هر  10ساعت  1امتیاز)

00

عالی  150 -ساعت (هر  5/0ساعت  1امتیاز)

00

رضایت مندي از كاركنان داراي ارباب رجوع در سطح عالی

4

0-00

0-00

رضایت مندي از كاركنان داراي ارباب رجوع در سطح خوب

0-15

رضایت مندي از كاركنان داراي ارباب رجوع در سطح متوسط

0-10

اگر كارمند ارباب رجوع نداشته باشد امتیاز براساس نظر مدیر واحد

0-00
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عوامل

ردیف

امتیاز

الف ) تقدیرنامه
ب) نشان

5

انجام خدمات
برجسته در
مورد تصدي

0-00
ج)كارمند نمونه

راستاي شغل

دولتی

د) ارائه پیشنهاد

5

عامل

امتیاز

روساي سه قوه

02

وزير و معاون رئيس جمهور

02

معاون وزير و رئيس سازمان وابسته

8

معاون سازمانها و شركتهاي وابسته

6

مدير كل

3

معاون مدير كل

0

كسب نشان هاي دولتي

02

 -0كارمند نمونه واحد

5

 -0كارمند نمونه دفتر يا معاونت

02

 -3كارمند نمونه دستگاه

05

 -4كارمند نمونه ملي

02

 -0در سطح واحد

5

 -0در سطح دفتر  /معاونت

02

 -3در سطح دستگاه

05

 -4در سطح ملي

02

دفتر بهبود کیفیت و تعالی خدمات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان آباده

مستند سازي تجربیات:
كاركنان برای ارتقاء به رتبه های خبره و عالی مستلزم كسب حداقل  50امتیاز مربوط به مستند سازي تجربیات می باشند
كه می توانند درصورت داشتن مستندات ذیل از آنها به عنوان مستند سازی تجربيات جهت ارتقاء رتبه های باالتر استفاده
نمایند .
 مقاالت چاپ شده در نشریات
 طرح های ارائه شده
 تاليف  ،ترجمه  ،گردآوری و تنظيم كتاب
 پيشنهادات مصوب
 ارائه مقاله یا سخنرانی در همایش و كنفرانس
 تهيه و تدوین دستورالعمل  ،شيوه نامه  ،آئين نامه و سایر ضوابط
 تدوین گزارش تخصصی و .....

ب) شرایط الزم جهت ارتقاء طبقه به شرح ذیل می باشد :
طبقات پایه که هر فرد در بدو استخدام می گیرد با توجه به مدارک تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

مدرک

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

طبقه

1

1

0

3

2

6

فوق

دكتري

متخصص و

لیسانس

عمومی

باالتر

5
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0

ضوابط نحوه ارتقاء رتبه پس از استخدام
 )1شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی پایان دوره ابتدایی بوده است ،به ازای هر
شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  5طبقه ارتقاء می یابند .
 )2شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی پایان دوره راهنمایی( سيكل) بوده است،
به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  0طبقه ارتقاء
می یابند .
 )3شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی دیپلم بوده است ،به ازای هر پنج سال
سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  0طبقه ارتقاء می یابند .
 )4شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی كاردانی یا همتراز بوده است ،به ازای هر
پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  0طبقه ارتقاء می یابند .
 )5شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی كارشناسی یا همتراز بوده است ،به ازای
هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  17طبقه ارتقاء می
یابند .
 )0شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی كارشناسی ارشد یا همتراز بوده است ،به
ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  11طبقه ارتقاء
می یابند .
 )0شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی دكترای حرفه ای یا همتراز بوده است،
به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  12طبقه ارتقاء
می یابند .
 )0پزشكان متخصص و شاغلين مجموعه مشاغلی كه شرایط احراز تحصيلی آنها مدرک تحصيلی دكترای
تخصصی( )ph.Dیا همتراز می باشد ،به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه
استحقاقی یك طبقه و حداكثر تا  13طبقه ارتقاء می یابند .
تبصره  :1كارمندانی كه به لحاظ كسب تجارب  ،مهارت و طی دوره های آموزش شغلی مربوط ،از توانایی های
الزم برای تصدی مشاغل باالتر از شغل فعلی خود برخوردار می شوند ،و ليكن دارای مدرک تحصيلی پيش بينی
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شده در آن شغل نمی باشند ،به موجب ضوابطی كه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس
جمهور ابالغ خواهد شد از امكان تصدی مشاغل مذكور برخوردار می شوند .
تبصره  :0كارمندانی كه در اجرای تبصره  4ماده  3قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همچنين
كارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنين سایر كارمندانی كه به موجب مصوبه امور
اداری و استخدامی كشور(سابق) و از گروه های مربوط برخوردار شده اند ،به تناسب از حداكثر طبقات تعيين شده
در بند های فوق مستثنی می باشند .
تبصره  :3سوابق تجربی كارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی آنها ،براساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب
تجربه مندرج در آئين نامه اجرایی طرح طبقه بندی قابل محاسبه خواهد بود .

شرایط گفته شده درخصوص ارتقاء

 ،فقط

مخصوص کارمندان رسمی و پیمانی می باشد و

پرسنل قراردادی مشمول این قانون نمی شوند.
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