برخی توضیحات جهت رفع ابهام در آئین نامه مهندسی مشاغل
ماده  -12شرح شغل :بياني که کليات وظايف و مسئوليتهاي سطوح پستی هم نوع را شامل ميگردد و حاوي عنوان ،تعريف،
نمونه وظايف و مسئوليتها و حداقل شرايط احراز تحصيلي ،تجربي ،آموزشي ،توانمنديها ،مهارتها و پستهاي قابل تخصيص
به آن شغل است.
ماده  -16مهارت :احاطه و تسلط کافي براي انجام دادن وظايف و مسئوليتها به نحو دقيق ميباشد .تشخيص مهارت بر اساس
معيارهايي صورت مي گيرد که در اين آييننامه نوع ،وزن و ارزش آنها تعيين مي شود.
معیارهای تشخیص مهارت متعاقبا اعالم می گردد.
 -25-1مشاغل کارشناسی :به مشاغلي اطالق ميشود که در شرايط احراز آنها حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر
پيشبيني شده باشد.
تبصره :شاغلين مشاغل حسابدار ،کارگزين ،مأمور حراست و مسئول گزينش که با مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي استخدام
مي گردند و یا ضمن خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی می گردند ،از بدو ورود و یا از تاریخ اعمال
مدرک تحصیلی از مزایای مشاغل کارشناسی برخوردار می شوند.
ماده  -30وظايف کميته اجرايي مهندسي مشاغل عبارت است از:
 .1نظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل طبقه کارکنان با توجه به قوانين و ضوابط موجود در طرح مهندسي مشاغل.
ماده  -31به منظور جلوگيري از تمرکز امور و تسريع در انجام کارها ،با تشخيص کميته اجرايي مهندسي مشاغل دانشگاه/
دانشکده /موسسه ،کميتهاي تحت عنوان کميته فرعي مهندسي مشاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه /دانشکده /موسسه با ترکيب
زير تشکيل ميگردد.
 .1باالترين مقام اجرايي واحدسازماني (رئيس کميته)
 .2مسئول امور اداري واحد (دبير کميته)
 .3نماينده گروه مهندسی مشاغل دانشگاه /دانشکده /موسسه (عضو کميته)
 .4مسئول کارگزيني واحد (عضو کميته)
تبصره  2ماده :36دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم و فوق دیپلم در صورت ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي قابل احتساب در
شغل مورد تصدي(احتساب مدرک منجر به تغییر شغل نگردد) ،به جهت ارتقا طبقه و رتبه ،مدت سنوات با مدرک ديپلم و
فوق دیپلم سه چهارم محاسبه مي گردد.

ماده  -38مدت خدمت وظيفه عمومي کارکنان با توجه به تعاريف تجربه مربوط و تجربه مشابه و مفاد ماده  34قابل احتساب
است.
مدت خدمت وظیفه عمومی منظور همان مدت قانونی قید شده در کارت پایان خدمت می باشد.
ماده  -40در احتساب تجربه بخش غيردولتي کارکنان ،آن قسمت از تجربه مستخدم که در زمينة شغلي مربوط و مشابه مورد
تصدي او باشد ،مالک محاسبه خواهد بود.
تبصره  :1سوابق تجربي غيرمرتبط پرسنلي که قبل از استخدام بصورت شرکتي تا تاريخ  1385/7/1و نيروهاي کار مشخص که
در دانشگاه /دانشکده هاي علوم پزشکي فعاليت داشته اند با رعايت ماده  39اين آييننامه و ارائه تائيديه سوابق خدمتي ،از
باالترين مقام اجرائي حوزه عمل ياتي ،در صورتي که سوابق تجربي آنان بعد از استخدام ،معادل سوابق تجربي غيرمرتبط آنان باشد
بطور کامل قابل محاسبه مي باشد.
ماده -41محاسبه سوابق تجربي پرسنلي که قبل از استخدام در دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشکي بصورت ساعتي فعاليت
داشته اند با رعايت شرايط ذيل بالمانع مي باشد:
 .1بابت کارکرد ماهانه فرد شاغل ،کسورات قانوني کسر و به صندوق بازنشستگي مربوطه واريز شده باشد.
 .2تائيديه از باالترين مقام اجرائي حوزه عملياتي در زمان اشتغال ارائه شود.
 .3قرارداد ساعتي تنظيم شده با دانشگاه/دانشکده/موسسه ارائه گردد.
ماده  -47مدرک تحصيلي اخذ شده توسط کارمند در حين خدمت نسبت به مدرک تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام
کارمندان تنها براي يک مقطع تحصيلي باالتر قابل پذيرش ميباشد .احتساب مدرک تحصيلي جديد از اختيارات دانشگاه/
دانشکده /مؤسسه مي باشد.
رعایت شرط توالی در احتساب مدرک الزامی است .شایان ذکر است این توالی شامل مقاطع تحصیلی پیوسته
نمی باشد.
ماده  -54جانبازان ،آزادگان و فرزندان معظم شاهد واجد شرايط احراز ،از امتيازات يک مقطع تحصيلي باالتر جدول حق شغل و
شاغل بهرهمند ميگردند.
تبصره  :1در صورت عدم پيشبيني مقطع تحصيلي باالتر در شرايط احراز شغل جانبازان ،آزادگان و فرزندان شهدا ،از يک طبقه
اضافي مازاد بر طبقات استحقاقي بهرهمند شوند.
این تبصره صرفا در خصوص پزشکان متخصص می باشد .در سایر موارد مطابق ماده  55عمل میگردد.

ماده  -67کارمنداني که در بدو استخدام داراي شرايط تحصيلي و تجربي اين ضوابط باشند ،در طبقه و رتبه شغلي استحقاقي
قرار خواهند گرفت.
دقت شود در اجرای این ماده  ،رعایت ماده  81در ارتقا رتبه الزامی است.
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از تاریخ  97/06/15ارسال فرم فوق در ارتقا به رتبه عالی الزامی است.
جهت اخذ امتیاز بند ( 8مستند سازی تجربیات) اخذ تاییدیه در سامانه ثبت تجارب به آدرس Exm.behdasht.gov.ir
الزامی است.
ماده  -91با ابالغ اين آييننامه ،ضوابط و آییننامههای قبلی طبقهبندي مشاغل ملغي ميگردد.
ضوابط و آییننامههای قبلی :آيين نامه تشکيالت و طبقه بندي مشاغل و ضوابط ارتقا طبقه و رتبه

