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کليه واحد هاي تابعه دانشگاه
با سالم و احترام

      با توجه به ابالغ " آییننامه مهندسی و ارزیابی مشاغل" که در تاریخ ٩٧/٠٦/٢١ به تصویب هیئت  محترم  
امنا دانشگاه و همچنین دستورالعمل اعمال مدرک تحصیلی کارکنان که به تصویب هیات  محترم رئیسه دانشگاه 

رسیده است . موارد ذیل جهت تاکید بیشتر و ابالغ به همکاران محترم آن واحد ارسال می گردد. 

 الف: باستناد ماده ٤٧ آیین نامه مذکور  ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان مشروط به 

تحقق موارد زیر می باشد.

١- مقطع تحصیلی باالتر از مقطع استخدامی تا سطح کارشناسی ارشد که براساس نیاز سنجی و موافقت مقام 
مافوق و مجوزکمیته مهندسی مشاغل کارمندان در آن شروع به تحصیل نموده باشند مشروط به اینکه تحصیل 
تا مقطع کارشناسی ارشد در خارج ساعت اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی ، بدون حقوق و........... و یا استفاده 
از شیفت باشد قابل قبول است . ضمنا"سابقه خدمت شخص برای شروع به تحصیل نباید از ٥ سال کمتر و یا  
از ٢٥ سال تجاوز نماید. ضمناً منبعد مدارک تحصیلی اخذ گردیده کسانی که مجوز ادامه تحصیل این مدیریت 

راکسب ننموده باشند قابل احتساب نمی باشد.

٢-ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی با توجه به تمام وقت بودن مقطع مذکور با اخذ مرخصی بدون 
حقوق با موافقت واحد محل خدمت و یا ماموریت آموزشی در طول مدت تحصیل تنها برای یک مقطع 
تحصیلی باالتر از مقطع استخدامی مقدور می باشد. ضمنا" اخذ مرخصی بدون حقوق الزامی برای دانشگاه 

جهت پذیرش مدرک اخذ گردیده ایجاد نمی کند.

٣-کارمند تا ٦ ماه از زمان فراغت از تحصیل ملزم به ارائه مدرک تحصیلی جدید جهت طرح و تایید در کمیته 
اجرایی مهندسی مشاغل میباشد. در غیر این صورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی ارائه شده، از زمان 

تصویب کمیته میباشد. 

٤-کارکنان دارای سابقه کار باالی ٢٥ سال ( دارای مدرک تحصیلی لیسانس ) که قبل از تصویب این 
دستورالعمل موفق به اخذ مدرک تحصیلی گردیده و یا دانشجو و یا با شرایط خاص، دانشگاه با ادامه تحصیل 
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آنها موافقت نموده است ( کارشناسی ارشد) به شرط ارائه تعهد مبنی بر بازنشستگی با ٣٠ سال می توانند از آثار 
احتساب مدرک تحصیلی باالتر خود برخوردار گردند.

 ب: باستناد جدول شماره ٢ ماده ٧٣ آیین نامه مذکور ارتقاء به رتبه خبره :

با توجه به اینکه برای مشاغل تا سطح کاردانی مشروط به دارا بودن ٢٤ سال تجربه ٢٠٠ ساعت آموزش که سه 
چهارم آن اختصاصی باشد و میانگین ارزشیابی ٦ سال گذشته ٨٠ ،  ارتقا رتبه خبره پیش بینی گردیده است، 
مشمولین درخواست ارتقاء رتبه خود را به کارگزینی محل خدمت ارائه نمایند. شایان ذکر است تاریخ اجرای آیین 

نامه مذکور از  ٩٧/٠١/٠١ می باشد .


