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اةقًّ تؼبلي
ضوابط اجرايي ارتقاء طبقه  ،رتبه شغلي و طبقه تشويقي

ظؼ اخؽاي تجًؽِ يبظِ  46آييٍَبيّ تهكيالت ٔ عجمّ ثُعي يهبغم ظاَهگبْٓب ٔ ظاَهكعِ ْبي ػهٕو
پؿنكي كهٕؼ ،ضٕاثظ اؼتمبء عجمّ ٔ ؼتجّ نغهي کبؼيُعاٌ ظؼ  16يبظِ ٔ  15تجًؽِ خٓت اخؽاء اثالؽ
يي گؽظظ.
الف) نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلي:
ماده  -1کبؼيُعاٌ نبغم ظؼ ظاَهگبِ ثؽاثؽ خعٔل غيم ٔ ثؽ اقبـ نؽايظ ازؽاؾ تسًيهي ٔ تدؽثي ثّ يک
عجمّ نغهي اقتسمبلي ظؼ خعٔل زك نغم اؼتمبء يييبثُع.
تبصره – کبؼيُعاَي کّ ظؼ اخؽاي تجًؽِ  4يبظِ  3لبٌَٕ َظبو ًْبُْگ پؽظاضت کبؼکُبٌ ظٔنت ٔ ًْچُيٍ
کبؼيُعاٌ ػضٕ گؽظآَبي ػبنٕؼا ٔ انؿْؽاء ٔ فؽؾَعاٌ نبْع ٔ ًْچُيٍ قبيؽ کبؼيُعاَي کّ ثّ يٕخت
يًٕثّ نٕؼاي ايٕؼ اظاؼي ٔ اقتطعايي کهٕؼ (قبثك) اؾ گؽْٔٓبي يؽثٕعّ ثؽضٕؼظاؼ نعِ اَع ،ثّ تُبقت
اؾ زعاکثؽ عجمبت تؼييٍ نعِ ظؼ خعٔل نًبؼِ  1ايٍ ظقتٕؼانؼًم يكتثٍي يي ثبنُع.

Ph.D

ماده  -2کبؼيُعاَي کّ ظؼ ثعٔ ا قتطعاو ظاؼاي نؽايظ تسًيهي ٔ تدؽثي ايٍ ضٕاثظ ثبنُع ،ظؼ عجمّ ٔ
ؼتجّ نغهي اقتسمبلي لؽاؼ ضٕاُْع گؽفت.
ماده  -3قٕاثك تدؽثي کبؼيُعاٌ ظؼ اؼتمبء عجمّ ٔ ؼتجّ نغهي ثب ؼػبيت يفبظ يٕاظ  56 ٔ 55 ،54آييٍ َبيّ
تهكيالت ٔ عجمّ ثُعي يهبغم ظاَهگبْٓب ٔ ظاَهكعِ ْبي ػهٕو پؿنكي كهٕؼ يسبقجّ ييگؽظظ.
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ماده  -4اؼتمبء عجمّ نغهي کبؼيُعاٌي کّ تبؼيص اقتسمبق آَبٌ ثؼع اؾ  1388/01/01ييثبنع يهًٕل اخؽاي
عؽذ اؼؾيبثي يهبغم تطًًي ٔ تسميمي ٔ يهبغم يعيؽاٌ ٔ يهبغم ٔيژِ ؼنتّ ْبي پؿنکي َطٕاِ ٌ ظ
ثٕظ.
تبصره -کبؼيُعاَي کّ لجم اؾ تبؼيص  1388/01/01ثّ ظنيم ػعو کكت ايتيبؾ الؾو ظؼ عؽذ ْبي اؼؾيبثي
فٕقانػکؽ يٕفك ثّ اؼتمبء گؽِٔ َهعِ اَع ،اؼتمبء عجمّ نغهي آَبٌ ،يهًٕل ايٍ

آييٍَبيّ ٔ اؾ تبؼيص

 1388/1/2ضٕاْع ثٕظ.
ماده  -5تًبيي يٕاؼظ يؽثٕط ثّ تًٕيت اؼتمبء گؽِٔ ٔ «ايالزيّ تغييؽ ػُٕاٌ » ٔ َظبيؽ آٌ کّ تبؼيص
اخؽاي آَٓب يؽثٕط ثّ لجم اؾ تبؼيص  1388/01/01ييثبنع ،الؾو اقت ظؼ کًيتّ عؽذ عجمّ ثُعي يهبغم
ظاَهگبِ يغؽذ ٔ يًٕة گؽظظ.
تبصره -تًبيي يٕاؼظي کّ ازتكبة تدؽثّ آَبٌ ثّ ظنيم تغييؽ ؼنتّ نغهي ٔ َظبيؽ آٌ يُدؽ ثّ تُؿل عجمّ
نغهي گؽظظ ،ثبيع ظؼ کًيتّ عؽذ عجمّثُعي يهبغم ظاَهگبِ يظؼذ ٔ يًٕة گؽظظ.
ماده  -6نبغهيٍ يهبغم کبؼظاَي ٔ ثبالتؽ ٔ يب ًْتؽاؾاٌ آَٓب کّ ظؼ يُبعك کًتؽ

تٕقؼّ يبفتّ يٕضٕع

فٓؽقت تًٕيت َبيّ نًبؼِ /76294ت  ْ 36095يٕؼش  ٔ 88/04/10اقتبٌْبي ضؽاقبٌ نًبني ،ضؽاقبٌ
خُٕثي ،کٓگيهٕيّ ٔ ثٕيؽازًع ،چٓبؼيسبل ٔ ثطتيبؼي ،کؽظقتبٌ ،قيكتب ٌ ٔ ثهٕچكتبٌ ،ثٕنٓؽْ ،ؽيؿگبٌ،
ضٕؾقتبٌ ٔ ايالو ضعيت يي ًَبيُع ،ثّ اؾاي ْؽ يک قبل قٕاثك تدؽثي (اؾ تبؼيص  88/01/01ثّ ثؼع ) ،اؾ
يک قبل تؼديم(کكؽ قبل ثّ َكجت) ،ظؼ اؼتمبء عجمّ نغهي ثؽضٕؼظاؼ يينَٕع.
ماده  -7يالک يسبقجّ اؼتمبء عجمّ نغهي افؽاظي کّ لجم اؾ اخؽاي لبَٕ

ٌ يعيؽيت ضعيبت کهٕؼي

( )1388/01/01ثؽاثؽ يمؽؼات زبکى اؾ قٕاثك تدؽثي ثطم غيؽ ظٔنتي ٔ ًْچُيٍ ايتيبؾ تؼديم ظؼ گؽِٔ
اقتفبظِ ًَٕظِ اَع ،ثؽاي اَغجبق تدؽثّ آَبٌ ثب خعٔل اؼتمبء عجمّ نغهي (خعٔل نًبؼِ  ،)1تبؼيص ظؼيبفت
آضؽيٍ گؽِٔ اقتسمبلي ضٕاْع ثٕظ.
ماده  -8کبؼيُعاَي کّ ثؼع اؾ تبؼيص  1388/01/01ثّ ضعيت ؼقًي آؾيبيهي ٔ پيًبَي پػيؽفتّ يي نَٕع،
چُبَچّ ظاؼاي قٕاثك ضعيت ظٔنتي يب غيؽ ظٔنتي ثبنُع  ،ثؽاقبـ قٕاثك يػکٕؼ ٔ ؼػبيت يفبظ ايٍ
ضٕاثظ ظؼ عجمبت نغهي خعٔل اؼتمبء عجمّ نغهي (خعٔل نًبؼِ  )1لؽاؼ ضٕاُْع گؽفت.
ماده  -9ظؼ اخؽاي يبظِ  62آئيٍ َبيّ تهكيالت ٔ عجمّ ثُعي يهبغم ظاَهگبْٓب ٔ ظاَهكعِ ْبي ػهٕو
ي ػًهکؽظ آَٓب ظؼ پٍج قبل يتٕالي يُتّ ي ثّ
ياؾ اؼؾ ياة
پؿنكي كهٕؼ  ،يعيؼاٌ ٔ کبؼيُعاٌي کّ يدًٕع ايت
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قبل  ٔ 90ثبالتؽ،زعالم  85ظؼيع ثبنع اؾ يک عجمّ نغمي تهٕيقي (زعاکثؽ يک ثبؼ ظؼ عٕل ضعيت

)

ثؽشٔؼظاؼ وي نَٕع.
ب) نحوه ارتقاء کارمندان بو رتبوىاي شغلي باالتر:
ي الؾو ثؽاي اؼتمبء ؼتجّ يتًعيبٌ يهبغم تب قغر کبؼظاَي ٔ کبؼنُبقي ٔ
ماده  -10يعت قُٕات تدؽة
ثبالتؽ ثّ نؽذ خعٔل غيم ييثبنع:

تبصره -1يهبغم کبؼظاَي ٔ کبؼنُبقي ثّ يهبغهي گفتّ يينٕظ کّ ثّ ؼنتّ ْبي نغهي تست ػُبٔيٍ
کبؼظاَي ٔ کبؼنُبقي تطًيى يي يبثع ٔ يب ايٍ کّ پكت قبؾيبَي نبغهيٍ ظاؼاي ػُٕاٌ کبؼظاَي يب
کبؼنُبقي ثبنعًْ .چُيٍ آٌ ظقتّ اؾ يهبغهي کّ ثّ يٕخت يمؽؼات يؽثٕط ًْ ،تؽاؾ يهبغم کبؼظاَي ٔ يب
کبؼنُبقي نُبضتّ نعِ اقت ٔ اؾ فٕق انؼبظِ خػة کاؼنُبقي ثؽضٕؼظاؼ نعِ اَع ظؼ ؾيؽِ يهبغم يػکٕؼ
يسكٕة ييگؽظظ.
تبصره  -2اؼتمبء ثّ ؼتجّْبي ضجؽِ ٔ ػبني يكتهؿو يكتُعقبؾي تدؽثيبت تٕقظ كبؼيُعاٌ يي ثبنع
تدؽثيبت يعٌٔ نعِ ظاؼاي ٔيژگيٓبي ؾيؽ ثٕظِ ٔ ثب تبييع كًيتّ يؽثٕط لبثم اػًبل ييثبنع:
- 1تدؽثيبت ثبيكتي يؽتجظ ثب نغم يٕؼظ تًعي ثبنع.
- 2ثؽاي ككت ؼتجّْبي پيهيٍ اقتفبظِ َهعِ ثبنع.
- 3يكبئم ،چبنهٓب ٔ يهكالت (يٕاَغ ،يسعٔظيتْب ،فؽيتْب ٔ تٓعيعْب) يؽتجظ ثب نغم ؼا كّ ثؽ
اثؽ تدؽثيبت كبؼيُعاٌ نُبقبيي نعِ ،ثيبٌ ًَبيع.
َ -4تيدّگيؽي ٔ ؼاِ زمْبي يُبقت خٓت ؼفغ يٕاَغ ٔ يهكالت اؼائّ گؽظظ.

.
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ٔ تبئيظ يؽاخغ غ ييالذ ثب يعاؼک تسى يلي کًتؽ اؾ

ي يمؽؼات يؽثٕط تبؼتجّ ػبل ي
کبؼنُبـي يتًعي يهبغم کبؼنُبـي نعِ اَع وي تٕاَُع ثب ؼػب يت قب ؼ
اؼتمبء ياثُع .
تبصره  -4ثؽاي نبغهيٍ يهبغم کبؼظاَي ٔ ثبال تؽ ٔ يب ًْتؽاؾاٌ آَٓب کّ ظؼ يُبعك کًتؽ

تٕقؼّ يبفتّ

يٕضٕع فٓؽقت تًٕيت َبيّ نًبؼِ /76294ت  ْ36095يٕؼش  88/04/10ظؼ اقتبٌْبي ضؽاقبٌ نًبني،
ضؽاقبٌ خُٕثي ،کٓگيهٕيّ ٔ ثٕيؽازًع ،چٓبؼيسبل ٔ ثطتيبؼي ،کؽظقتبٌ ،قيكتبٌ ٔ ثهٕچكتبٌ ،ثٕنٓؽ،
ْؽيؿگبٌ ،ضٕؾقتبٌ ٔ ايالو ،ضعوت يي ًَبيُع ،ثّ اؾاي ْؽ يک قبل قٕاثك ضعيتي (اؾتبؼيص  88/01/01ثّ
ثؼع) ،ظٔ قبل (کكؽ قبل ثّ َكجت) ،لبثم يسبقجّ ضٕاْع ثٕظ.
تبصره  -5کبؼيُعاَي کّ ظؼ يؽزهّ تغجيق ،ؼتجّ يؽثٕط ؼا ثؽاثؽ ضٕاثظ کكت ًَٕظِاَعًْ ،چُبٌ ظؼ ًْبٌ
قبي ػٕايم يُعؼج ظؼ ايٍ ضٕاثظ اخؽايي ؼا ازؽاؾ ًَبيُع.
ؼتجّ ثبلي ضٕاُْع يبَع تب نؽايظ ضعيتي ٔ ؼ
ماده َ -11طجگبَي کّ عجك ضٕاثظ يًٕة نٕؼاي ػبني اَمالة فؽُْگي تؼييٍ يي نَٕع اؾ عي كؽظٌ
ثؽضي ؼتجّْب ثّ نؽذ ؾيؽ يؼبف يينَٕع:
 )1يهبغم کبؼظاَي ٔ پبييٍتؽ اؾ عي كؽظٌ ؼتجّ يمعيبتي،
 )2يهبغم کبؼنُبقي ٔ ثبالتؽ اؾ عي كؽظٌ ؼتجّْبي يمعيبتي ٔ پبيّ.
تبصرهَ -طجگبٌ يػکٕؼ ثؽاي کكت ؼتجّْبي ثؼعي تبثغ ايٍ ضٕاثظ ٔ نؽايظ ضٕاُْع ثٕظ.
يبظِ يػکٕؼ عجك ايالزيّ نًبؼِ /212/1169ظ يٕؼش  91/6/29ثّ نؽذ غيم ايالذ گؽظيع:
َطجّ يب اقتؼعاظ ثؽتؽ ثّ فؽظي اعالق يي نٕظ کّ ثؽ اقبـ يبظِ ( )4آييٍ َبيّ ازؽاؾاقتؼعاظْبي ثؽتؽ ٔ
َطجگي يًٕة خهكّ ( )589يٕؼش  85/6/14نٕؼاي ػبني اَمالة فؽُْگي ٔ يًٕثبت ثُيبظ يهي َطجگبٌ
،تٕقظ ثُيبظ يػکٕؼ تؼييٍ نعِ ٔ ظاؼاي يعؼک تسًيهي زعالم کبؼنُبقي ثبنع.
َطجگبٌ خعيع االقتطعاو ظؼ ثعٔ ٔؼٔظ ٔ َطجگبٌ نبغم ظؼ ظقتگبِ ْبي اخؽائي  ،ظ ؼ يک ؼتجّ ثبالتؽ اؾ
ؼتجّ تؼييٍ نعِ لؽاؼ يي گيؽَع.
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ماده  -12يالن اؼؾيبثي کبؼيُعاٌ ثؽاي اؼتمبء ؼتجّ ثؽاقبـ وياَگيٌ ًَؽات اؼؾنيبثي قبالَّ ظؼ ظٔؼِ يٕؼظ
َظؽ ييثبنع.
تبصره -پف اؾ اثالؽ "ضٕاثظ اقتمؽاؼ َظبو يعيؽيت ػًهکؽظ ظؼ ٔؾاؼت ثٓعانت  ،ظؼيبٌ ٔ آيٕؾل
پؿنکي" يالک اؼتمبء ؼتجَّ ،تبيح اؼؾيبثي ػًهکؽظ کبؼيُعاٌ ٔ يعيؽاٌ ضٕاثظ اخؽايي يػکٕؼ ضٕاْع ثٕظ.
ماده  -13ثؽاي اؼتمبء کبؼيُع ثّ يک ؼتجّ ثبالتؽ ،ػالِٔ ثؽ ؼػبيت يٕاظ  11 ٔ 10ظؼ لكًت «ة» ،تسمك
نؽايظ ؾيؽ انؿايي اقت:
الف) ثؽاي اؼتمبء ثّ ؼتجّ پبيّ:
 .1کكت زعالم  60ظؼيع ايتيبؾ اؾ وياَگيٌ يدًٕع ايتياؾ اؼؾيبثي قبلياَّ کبؼيُع ظؼ عٕل اؼتمبء
ؼتجّ نغمي،
 .2گػؼاَعٌ  300قبػت ظٔؼِ آيٕؾني ظؼ چبؼچٕة َظبو آيٕؾني کب ؼيُعاٌ يًٕة ْيأت ايُبء
ظاَهگبِ.
ب) ثؽاي اؼتمبء ثّ ؼتجّ اؼنع:
کبؼيٍ ظؼ عٕل اؼتمبء
ظ
ي قبلايَّ
 .1کكت زعالم  70ظؼيع ايتيبؾ اؾ وياَگيٌ يدًٕع ايتياؾ اؼؾ ياة
ؼتجّ نغمي،
 .2گػؼاَعٌ  250قبػت ظٔؼِ آيٕؾني ظؼ چبؼچٕة َظبو آيٕؾني کبؼيُعاٌ يًٕة ْيأت ايُبء
ظاَهگبِ.
ج) ثؽاي اؼتمبء ثّ ؼتجّ ضجؽِ:
ي قبلايَّ کبؼيُع ظؼ عٕل اؼتمبء ؼتجّ
 .1کكت زعالم  80ظؼيع ايتيبؾ اؾ وياَگيٌ يدًٕع ايتياؾ اؼؾ ياة
نغمي،
 .2گػؼاَعٌ  200قبػت ظ ٔؼِ آيٕؾني ظؼ چبؼچٕة َظبو آيٕؾني کبؼيُعاٌ يًٕة ْيأت ايُبء
ظاَهگبِ.
ظ ) ثؽاي اؼتمبء ثّ ؼتجّ ػبني:
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ي قبلايَّ کبؼيُع ظؼ عٕل اؼتمبء ؼتجّ
 .1کكت زعالم  90ظؼيع ايتيبؾ اؾ وياَگيٌ يدًٕع ايتياؾ اؼؾ ياة
نغمي،
 .2گػؼاَعٌ  150قبػت ظٔؼِ آيٕؾني ظؼ چبؼچٕة َظبو آيٕؾني کبؼيُعاٌ يًٕة ْيأت ايُبء
ظاَهگبِ.
تبصره -ثؽاي نبغهيٍ يهبغم کبؼظاَي ٔ ثبالتؽ ٔ يب ًْتؽاؾاٌ آَٓب کّ ظؼ يُبعك کًتؽ تٕقؼّ يبفتّ يٕضٕع
فٓؽقت تًٕيت َبيّ نًبؼِ /76294ت  ْ 36095يٕؼش  88/04/10ظؼ اقتبٌ ْبي ضؽاقبٌ نًبني،
ضؽاقبٌ خُٕثي ،کٓگيهٕيّ ٔ ثٕيؽازًع ،چٓبؼيسبل ٔ ثطتيبؼي ،کؽظقتبٌ ،قيكتبٌ ٔ ثهٕچكتبٌ ،ثٕنٓؽ،
ْؽيؿگبٌ ،ضٕؾقتبٌ ٔ ايالو ،ضعيت يي ًَبيُع ،ثؽاي اؼتمبء ثّ ؼتجّ ْبي نغهي پبيّ ،اؼنع ،ضجؽِ ٔ ػبني ثّ
تؽتيت َيبؾيُع  80ٔ 70 ، 60 ، 50ظؼيع ايتيبؾات يٕضٕع خعأل يؽثٕط زكت يٕؼظ ييثبنُع.
ماده  -14ايتيبؾات کكت نعِ ٔ يكتُعات اؼائّ نعِ ظؼ فبيهّ ْؽ ؼتجّ يؽفب ثؽا ي اؼتمب ي ًْبٌ ؼتجّ
يالک ػًم ضٕاْع ثٕظ ٔ ثؽاي اؼتمبْبي ثؼعي لبثم يسبقجّ َيكت.
ماده  – 15اػًبل ؼتجّ ْبي يػکٕؼ اؾ تبؼيش  1390/5/22يدبؾ وي ثبنع.
تبصره  - 1کبؼيُعاٌي کّ اؾ تبؼيش  88/1/1تب تبؼيش يػکٕؼ نؽا يط ػًٕو ي اؼتمبء ؼتجّ ؼا ظاؼا ثٕظِ اَع
اػًبل ؼتجّ ْبي آَٓب اؾ تبؼيش  90/5/22يدبؾ اقت.
تبصره  -2کبؼيُعاٌي کّ اؾ تبؼ يش  88/1/1تب تبؼيش يػکٕؼ ثبؾَهكتّ نعِ اَع يهًٕل اؼتمبء ؼتجّ ثؽ اقبـ
ضٕاثظ فٕق َىي ثبنع.
ي ظا ؼا و ي ثبنُع
تبصره  -3کكت تٕايبٌ ظٔ ؼتجّ نغمي ثؽاي کبؼيُعاٌي کّ نؽايط اؼتمبء ؼتجّ ثؼع ي ؼا ٌؾ
ي َىي ثبنع.
ايکبَپػ ؼ
تبصره  -4ظؼ ضًٕو کبؼيُعاٌ يهًٕل زبنت انتغبل يؽفب يعت تدؽثّ ثؽا ي اؼتمبء ؼتجّ يالک ػًم
وي ثبنع.
ماده  -16اؼؾيبثي ػٕايم يؽثٕط ٔ ثؽؼقي اقتسمبق اؼتمبء ثّ ؼتجّ ْبي اؼنع ٔ ضجؽِ تٕقظ قتبظ ظاَهگبِ
ظؼ کًيتّاي ثب تؽکيت غيم يغؽذ ٔ يٕؼظ تًٕيت لؽاؼ ييگيؽظ:
 .1يؼبٌٔ پهتيجبَي ؼئيف کًيتّ،
 .2يعيؽ تٕقؼّ قبؾيبٌ ٔ تسٕل اظاؼي يب ػُبٔيٍ يهبثّ(،ظثيؽ)
 .3يعيؽ َيؽٔي اَكبَي،
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 .4ثبالتؽيٌ يكئٕل عجمّ ثُع ي يهبغم،
ًَ .5بيُعِ يؽکؿ تٕقؼّ يعيؽيت ٔ تسٕل اظاؼي ٔؾاؼت ثٓعانت خٓت اؼتمبء ؼتجّ ضجؽِ
اؼؾيبثي ػٕايم يؽثٕط ٔ ثؽؼقي اـتسمبق اؼتمبء ثّ ؼتجّ ػبني اثتعا ظؼ کًيتّ يٕضٕع

يبظِ  16ايٍ

ظقتٕؼانؼًم ظؼ ظاَهگبِ وعؽذ ٔ ظؼ يٕؼت تأييع ثّ يُظٕؼ تًٕيت ثب يكتُعات يؽثٕعّ ثّ يؽکؿ تٕقؼّ
يعيؽيت ٔ تسٕل اظاؼي ٔؾاؼت يتجٕع اؼقبل ييگؽظظ.

