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  محترم واحدهاي تابعه دانشگاه يروسا
    ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان قرارداد کار معین مراحل:موضوع

                                                          :با سالم واحترام 
ر معین و پیرو دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایاي کارمندان قرارداد کا         

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت متبوع  1399/  4/  7مورخه  155657با توجه به نامه شماره 
مربوط در خصوص ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان قرارداد کار معین به شرح ذیل جهت اجراء حضورتان  موارد

  .ابالغ می گردد 
  1398 / 12  / 28: مرحله اول 
  مقدماتی:رتبه شغلی 

 1براساس مدرك تحصیلی مندرج در آخرین حکم حقوقی قرارداد و بر اساس جدول شماره : بقه شغلیط
مهندسی و ارزیابی مشاغل و بدون در نظر گرفتن تجربه ، طبقه ورودي تعیین می گردد  آئین نامه 65ماده 

.  
  )1398  / 12 / 29:(مرحله دوم 

و بر اساس آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل می طبقه و رتبه یکسان  نحوه محاسبه تجربه براي       
  .باشد 

  .و مدرك تحصیلی تعیین می گردد ) مشابه  /مربوط (متناسب با تجربه :  طبقه شغلی
در این .صرفا متناسب با سوابق تجربی مربوط و مشابه با شغل مورد تصدي محاسبه می گردد :  رتبه شغلی

بدون در نظر گرفتن دوره آموزشی و ارزیابی ( رتبه ارشداکثر تا مرحله بر اساس سوابق تجربی کارمند حد
  .ارتقاء می یابد ) عملکرد 

  .مالك ارزیابی عملکرد تمدید قرارداد کارکنان می باشد 
  .در محاسبه تجربه کلیه قوانین حاکم بر مناطق کمتر توسعه یافته رعایت گردد 

با درخواست کارمند و ارائه مدارك . یرد احتساب تجربه بخش خصوصی در این مرحله انجام می پذ
  آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل 41بر اساس ماده   مربوط

  .مشاغل همتراز کارشناسی موضوعیت ندارد
  )1399 / 1 / 1:(مرحله سوم 
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  با هماهنگی با مدیریت منابع انسانی دانشگاه  صدور حکم افزایش ضریب حقوقی ساالنه
  )1399  / 1  / 1بعد از : (مرحله چهارم 

تشخیص ارتقاء رتبه و طبقه هاي بعدي بر اساس کلیه ضوابط مندرج در آئین نامه مهندسی و ارزیابی 
  .مشاغل صورت می پذیرد 

بعدي، دارا بودن سوابق آموزشی با رعایت دستورالعمل هاي مربوط و    جهت ارتقاء به رتبه :توضیح 
  .رد متناسب با هر رتبه الزامی می باشد میانگین ارزیابی عملک

  .ارتقاء رتبه توامان فاقد وجاهت قانونی است 
  .مشاغل همتراز کارشناسی موضوعیت ندارد 

و تبصره هاي ذیل آن در آئین نامه  47نحوه احتساب مدرك تحصیلی کارکنان قراردادي مطابق ماده 
تنظیم صورتجلسه کمیته اجرایی  با  4 و2اجراء در مراحل . مهندسی و ارزیابی مشاغل می باشد 

  . صورت می پذیرد مهندسی مشاغل
   به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه  الزاما باید پارافقبل از صدورجهت   ضمنا کلیه احکام

  .ارسال گردد 
  
  

  
  داریوش پهلوان دکتر

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه 
  ریزي

  

  


