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  دستورالعمل شرایط و ضوابط اعمال مدرك و تغییر عنوان

بایستی در راستاي شغل مربوطه و با رعایت شرایط احراز مندرج در کتاب طبقه بندي ادامه تحصیل افراد - 1
، مشاغل دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، که از طرف وزارت متبوع تهیه شده است، باشد

در غیر این صورت چون ،به عمل آیدالزم  هماهنگیل بایستی در این خصوص شروع به تحصیقبل از بنابراین
  .نخواهد داشت ،اعمال مدرك ویا تغییر عنوان برايدانشگاه تعهدي 

 ،و ضوابطقانونی می باشد هابر اساس استاندارد ،ازمانی در حوزه هاي مختلفبا توجه به اینکه ایجاد پست س- 2
نبوده و دانشگاه در این خصوص  براي متقاضیجدیدادامه تحصیل فرد به منزله الزام دانشگاه به ایجاد پست 

  .تعهدي ندارد

ثال م(در بازه زمانی معین  منع ادامه تحصیل مبنی برداراي تعهد خدمتی  بدو استخدام حین و در کسانی که- 3
مطابق  آنهااعمال مدرك و یا تغییر عنوان براي  ،تعهددر صورت ادامه تحصیل در مدت ، اند بوده)پنج ساله 

 .شد اعمال خواهد  ،دستورالعمل ضمیمه
  .سال میباشد 2حداقل  ،فاصله هرتغییر عنوان با تغییر عنوان بعدي - 4

  :اعمال مدرك شرایط و ضوابط*

مطابق با شرایط تحصیلیموفق به اخذ مدرك ،با رعایت شرایط فوقرسمی و پیمانی  در صورتی که کارکنان - 1
معاونت مربوطه وتائیدیه مدرك مدیر شبکه، ،رئیس واحدبا داشتن موافقت ،گردند احراز شغل مورد تصدي فعلی

  .آنها منظور خواهد گردید برايمدرك جدید  ،کمیته  طبقه بندي مشاغلپس از طرح در ،تحصیلی

  " تجربه احتساب نحوه"-*

 نمایند،براي باالترارائه تحصیلی موردتصدي،مدرك شغلبا درارتباط خدمت درطول که درموردمستخدمینی
  :میباشد ذیل شرح باالتربه طبقات ارتقابه

 لیسانس حصیلی بامدرکت ومشابه مربوط تجربی سوابق وباالتر،کل لیسانس فوق ازاخذمدرك پس -الف
  .میشود مرتبط،محاسبه

 فوق تحصیلی بامدرك ومشابه مرتبط ي شده طی سوابق دوم لیسانس،یک تحصیلی ازاخذمدرك پس - ب
  .میباشد احتساب دیپلم،قابل

 قابل دیپلم تحصیلی بامدرك ومشابه مرتبط شده طی سوابق سوم لیسانس،یک تحصیلی ازاخذمدرك پس - پ
  .میباشد احتساب

   است احتساب قابل،دیپلم بامدرك ومشابه مربوط شده طی سوابق تمام،مرتبط دیپلم فوق ازاخذمدرك پس - ت
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  : اعمال مدرك  برايك مورد نیاز مدار*

  موافقت معاونت مربوطه+ موافقت شبکه +  موافقت باالترین مقام واحد خدمتی - 1

  تائیدیه تحصیلی مدرك دانشگاهی جدید - 2

  502فرم  - 3

  فرم خالصه اطالعات  - 4

  فرم صورتجلسه - 5

 طرح در کمیته طبقه بندي مشاغل براي،"گروه مهندسی سازمان و مشاغل"به  مدارك ذکر شده بایستی: تذکر 
  .ارسال گردد

  تغییر عنوان  براي شرایط و ضوابط الزم-*

 عالوه بر مدارك مورد نیاز، د در تشکیالت دانشگاه موجود باشدبا مدرك جدی متناسب چنانچه پست سازمانی
موضوع در کمیته طبقه بندي  پس از طرحو پیشنهادمربوطه  واحد توسط مسئولپست بالتصدی، اعمال مدركبراي 

  .صدور حکم حقوقی جدید انجام می گیرد وتغییر عنوان  براياقدامات الزم  مشاغل،

  که یک سال آن به عنوان سرپرستار باشد ،تجربه سال 5حداقل  ،براي احراز پست سرپرستاري: 1تذکر -*

  . باشد کهیکساآلنبهعنوانسرپرستار،سال تجربه 7حداقل  ،براي احراز پست سو پروایزر آموزشی و در گردش - 

  .سال تجربه، الزم می باشد  5حداقل ،براي احراز پست کارشناس مسئول  - 

 ،براي افرادي که عالوه بر تغییر عنوان، اعمال مدرك تحصیلی جدید نیز در دستور کار باشد: 2تذکر -*
  .است الزم "نحوهاحتسابتجربه"رعایت شرایط مندرج در 

  همراه با تغییر رسته ،تغییر عنوانبراي  شرایط وضوابط الزم*

عالوه بر موافقت ، تغییر رسته باشد نیاز به ونبودهجدید تحصیلی مرتبط با مدرك ، درصورتیکه شغل فرد -       
با هر  ،از کل سوابق تجربی شخص در ضمن یک سوم،مبدا و مقصد نیز الزم است هايموافقت معاونت ،مسئول مربوطه

خدمات بعد ازتاریخ کمیته قابل احتساب خواهد  ،معادلبقیه سوابق طی شده ،مدرك تحصیلی قابل احتساب می باشد
  . بود 
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که پست سازمانی بالتصدي مرتبط با مدرك تحصیلی است  تغییر عنوان همراه با تغییر رسته در صورتی امکان پذیر: 1تذکر 
  .در تشکیالت تفصیلی دانشگاه موجود باشد ،فرد متقاضی

تنزل معموال ،تغییر عنوان و تغییر رسته می شودمستخدمینی که مدرك تحصیلی جدید آنها منجر به : 2تذکر
  .طبقه خواهند یافت

  : اعمال مدرك و تغییر عنوان برايمدارك مورد نیاز *

  موافقت شبکه+ موافقت باالترین مقام واحد - 1

  تائیدیه تحصیلی مدرك دانشگاهی جدید - 2

  اعالم ردیف سازمانی بال تصدي و متناسب بامدرك دانشگاهی جدید - 3

  مبدا و مقصد هايموافقت معاونت - 4

  502فرم  - 5

  فرم خالصه اطالعات  - 6

  فرم صورتجلسه - 7

  .اعضاء کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل موسسه به شرح زیر می باشد*

 )رییس(معاون توسعه مدیریت و منابع  )1

 )دبیر(مان و تحول اداري توسعه سازمدیر  )2

 )عضو(مدیر منابع انسانی یا عناوین مشابه  )3

 )عضو()طبقه بندي مشاغلکارشناس /کارشناس مسئول/رییس گروه ( باالترین مسئول طبقه بندي مشاغل )4

و لغو یا  استداراي اعتبار  ،مصوبات کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل با امضاي تمامی اعضاء- 1تبصره 
 .نیز منوط به امضاي تمام اعضاء میباشد مصوبههر تغییر 

  .نمی باشد ،قابل تفویض به غیر،حق امضاء اعضاء کمیته اجرایی طبقه بندي مشاغل -2تبصره 

  .تشکیل میگردد )در آخرین ماه هر فصل (به صورت فصلی  کمیته طبقه بندي مشاغل -3تبصره 
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  : ضمیمه

  :تحصیل دارممنوعیت مدت تعهد داراي مستخدمین براي تحصیلی مدرك ي محاسبه دستورالعمل

 بوده) مثالپنجساله( معین زمانی دربازه تحصیل ادامه برمنع مبنی تعهدخدمتی داراي دربدواستخدام که کسانی
این  بر اساس فرمولآنها براي ویاتغییرعنوان مدرك تعهد،اعمال درمدت تحصیل ادامه درصورت ،اند

  .خواهدشد اعمال دستورالعمل

 به و بهتر( جدید درمقطع تحصیل زمان مدت)+ سال به( تعهد مدت) + روز،ماه،سال( استخدام تاریخ"
  "جدید مدرك واعمال محاسبه تاریخ) = ماه تحصیلی،شش هرترم ازاي

  

 داشته تحصیل تعهدعدم وپنجسال استخدام پرستاري کارشناسی بامدرك  18/7/86 تاریخدر کارمندي)1مثال
 دربهمن تحصیلی ترم ازپنج وپس شده پذیرفته ارشدپرستاري کارشناسی درمقطع 88 درمهرماه است،ایشان

  :خواهدبود ذیل صورت به ایشان مدرك واعمال محاسبه ي اند،نحوه شده فارغالتحصیل 90 ماه

  18/7/91=  تعهد پنجسال+  18/7/86  )1

  مدرك اعمال تاریخ  18/1/94)= سال 2.5( تحصیل ترم پنج+  18/7/91  )2

 داشته تحصیل تعهدعدم وپنجسال استخدام کاردانی بامدرك 87 /15/4 درتاریخ کارمندي)2 مثال
 تحصیل فارغال 89 درتیرماه تحصیلی ترم 4 از وپس پذیرفته کارشناسی درمقطع87 درمهرماه است،ایشان

 دربهمن تحصیلی ترم ازپنج وپس ارشدپذیرفته کارشناسی درمقطع 89 درمهرماه بالفاصله و شده
  :است ذیل صورت به ایشان مدرك اعمال ي است،محاسبه شده تحصیل فارغال91ماه

  15/4/92=  تعهد سال پنج+  15/4/87)1

 اعمال تاریخ 15/10/96)= سال 4.5(  ارشد وکارشناسی کارشناسی درمقاطع تحصیل ترم 9+  15/4/92) 2
  مدرك

  : تذکرمهم

 نیازدانشگاه مورد یا و بوده متقاضی قبلی تحصیلی مدرك درراستاي خواهدشدکه اعمال مدارکی فقط
  .موجودمیباشد دانشگاه تشکیالت درمجموعه بالتصدي سازمانی تغییرعنوان،پست نیازبه باشدودرصورت

 


