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 سمه تعالياب
ُ هَسخ  26923ت /3699 ٓضواس ّٓاي وطَس هَضَع هصَب استخذاهي دّياسي ًٓام يييآ 12ٍ  11، 9، 6دس اجشاي هَاد 

، حمَق ٍ هضاياي 19/12/1394هَسخ  247132 ٓتِ ضواس عالي واس ضَساي ٓت هحتشم ٍصيشاى ٍ تخطٌامئّي 13/04/1383
دّياساى تش اساس تٌذّاي ريل تعييي ٍ دس چاسچَب اعتثاسات دّياسي وِ تِ تصَية ضَساي اسالهي سٍستاي هشتَط سسيذُ 

 .ضَد پشداخت هي ،تاضذ

ّاي دسجِ  حمَق هثٌاي دّياساى تشاي دّياسي ،ّاي وطَس استخذاهي دّياسي ًٓام يييآ 11 ٓدس اجشاي هاد -مادٌ يك

 .ضَد عالي واس دس ّش سال تعييي هي واسگيشي تِ هيضاى حذالل هضد هصَب ضَسايُ دس تذٍ ب 6تا  1

عالي  اص يه پايِ تِ ًشخ تعييي ضذُ تَسط ضَساي ،دس سوت دّياس ،سال خذهت دّياساى پس اص گزضت يه -دي مادٌ

 .واس تشخَسداس خَاٌّذ ضذ

  دّياساى تا تَجِ تِ هصَتات ضَساي( تي واسگشي)الالم هصشفي خاًَاس  ٓهسىي ٍ ووه ّضيي ٓووه ّضيي -سٍمادٌ 

 .عالي واس لاتل پشداخت خَاّذ تَد

، هادُ ٍاحذُ لاًَى عالي واس  تِ دّياساى طثك هصَتات ضَساي( حك اٍالد)هٌذي  عائلِ ٓووه ّضيي -چُارمادٌ 

 .تاضذ تل پشداخت هيلا، دس ّش هاُ اصاي ّش فشصًذ تِ اصالح لَاًيي خاًَادُ ٍ جوعيت،

، لاًَى واس 36هادُ  1ٍ تِ استٌاد تثصشُ  ّاي وطَس استخذاهي دّياسي ًٓام ىييآ 11 ٓدس اجشاي هاد -پىجمادٌ 

اساس هادُ يه ايي دستَسالعول تعييي  تش ،دّياساى تش اساس هذسن تحصيلي تِ ضشح جذٍل ريل «العادٌ ضغل فًق»

 :ضَد هي
 

 1تثصشُ ضذُ تشاي دّياس ٍ لضٍم پاسخگَيي دس اهَس هحَلِ، تِ استٌاد  ّاي تعييي ٍليتؤتا عٌايت تِ هس –ضصمادٌ 

حذاوثش تِ هيضاى همشس دس جذٍل ريل تا تَجِ تِ  ،«مساياي سرپرستي»اي تحت عٌَاى  العادُ فَق لاًَى واس، 36هادُ 

 :تاضذ پشداخت هي لتِ دّياساى لاب( يه دستَسالعول ٓهَضَع هاد)دّياسي  ٓدسج

 ي باالترفًق ليساوس  ليساوس فًق ديپلم

 حمَق هثٌا دسصذ 15 دسصذ حمَق هثٌا 10 دسصذ حمَق هثٌا 5

 درجٍ پىج ي ضص درجٍ سٍ ي چُار درجٍ يك ي دي 

 دسصذ حمَق هثٌا 30 دسصذ حمَق هثٌا 20 دسصذ حمَق هثٌا 10
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دّياسي تعييي ٍ اتالغ  ّٓا، هاداهي وِ دسج تٌذي دّياسي دسجِ ٓدستَسالعول ًحَ 1 ٓريل هاد ٓتِ استٌاد تثصش: تبصرٌ

 .ضَد آى دّياسي، يه هحسَب هي ًٓطذُ است، دسج
ّاي وطَس، دّياساى دس لثال ّش هاُ واسوشد اص دٍ ٍ ًين سٍص  استخذاهي دّياسي ًاهِ آييي 9 ٓدس اجشاي هاد -َفتمادٌ 

( رخيشُ ضذُ)ّاي استحمالي استفادُ ًطذُ  ٍجِ هشخصي. ضًَذ تشخَسداس هي( لاًَى واس 64 ٓهَضَع هاد)هشخصي استحمالي 
اص هحل اعتثاسات دّياسي هشتَط لاتل پشداخت  ،تشاساس دسخَاست ٍي ،دّياساى دس پاياى هذت خذهت دس سوت دّياس

 .تاضذ هي

 .خَد سا رخيشُ ًوايذ ٓسٍص هشخصي ساالى 9تَاًذ تيص اص  ًوي ،لاًَى واس، ّش دّياس 66 ٓتش اساس هفاد هاد :تبصرٌ

 .تاضذ لاًَى واس تِ هيضاى سالياًِ يه هاُ لاتل پشداخت هي 24 ٓاساس هاد حك سٌَات دّياساى تش -تشمادٌ ٌ

 .تاضذ عالي واس لاتل پشداخت هي  اساس هصَتات ضَساي عيذي ٍ پاداش پاياى سال تش -وٍمادٌ 

تَاًٌذ هتٌاسة تا دسآهذ دّياسي،  ّا هي ّاي وطَس، دّياسي استخذاهي دّياسي ًٓام آييي 6 ٓدس اجشاي هاد – ٌدمادٌ 

اي تحت  العادُ هصَب دّياسي، اص فَق ٍٓسي دّياس ٍ اجشاي عوليات عوشاًي دّياسي ٍفك تشًاهِ ٍ تَدج هيضاى واسايي ٍ تْشُ

دّياسي تَسط ضَساي  ٓب تفشيػ تَدجدّياسي پس اص تصَي عوشاًي ٓدس حذٍد اعتثاسات تَدج «العادٌ كارايي فًق»عٌَاى 

ستط، تش اساس جذٍل ريل  ييذ دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسي ريأاسالهي سٍستا، هَافمت تخطذاس هشتَط ٍ ت
 :ضًَذ تشخَسداس 

  

 العادٌ كارايي ميسان فًق ضاخص كارايي

 ّا اسصياتي عولىشد دّياسي

دفتش اتالؼي اص سَي )ّا  ّاي هٌذسج دس ًظاهٌاهِ اسصياتي عولىشد دّياسي چِ دّياسي تش اساس ضاخصچٌاى

حايض اهتياص تشتش ( ّاي وطَس ّا ٍ دّياسي ساصهاى ضْشداسيعولىشد ، تاصسسي ٍ پاسخگَيي تِ ضىايات اسصياتي 

دفتش اهَس سٍستايي ٍ  ٓييذيأاخز تتا  تاضذ( اًذ اهتياص ضذُ تاالتشيي صيوِ حااستاى  ّاي دّياسي% 10جضء )

حمَق هثٌاي هاّياًِ وِ % 10العادُ واسآيي، تِ هيضاى حذاوثش  دّياس هشتَطِ اص فَق ستط، ي استاًذاسي ريضَساّا

 .تشخَسداس خَاّذ ضذ ،تاضذ تِ صَست سالياًِ هحاسثِ ٍ دس پاياى سال هالي لاتل پشداخت هي

 پيطشفت عوليات عوشاًي

ّاي هصَب ٍ دس  عوشاًي دس طَل يه سال ٍ دس دٍسُ خذهت دّياس دس ايي سوت، طثك تشًاهِچٌاًچِ عوليات 

وِ سمف آى اص  دّياسي، هطشٍط تش ايي عوشاًيدس ّضاس تَدجِ  5لالة تَدجِ هصَب اًجام ضذُ تاضذ تِ هيضاى 

 .العادُ ضؽل هاّياًِ تيطتش ًثاضذ، لاتل پشداخت است تشاتش حمَق هثٌا ٍ فَق 3

 

تأهيي اجتواعي لاتل  هشخصي استعالجي دّياساى ٍ دسيافت ؼشاهت ايام تيواسي طثك ضَاتط لاًَى -ٌيازدمادٌ 

 .تاضذ اعوال هي
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ّاي وطَس دّياساى اص ًظش تيوِ ٍ تاصًطستگي هطوَل  استخذاهي دّياسي ًاهِ آييي 9 ٓدس اجشاي هاد -دٌزديامادٌ 

 .تاضٌذ همشسات لاًَى تأهيي اجتواعي هي

هأهَسيت ٍ هشخصي دّياساى تا هَافمت  ،ّاي وطَس استخذاهي دّياسي ًٓام آييي 12دس اجشاي هادُ  -دٌزسيمادٌ 

ي  لاًَى واس ٍ تثصشُ 46العادُ هأهَسيت تا سعايت هادُ  هيضاى فَق تَدُ ٍضَساي اسالهي سٍستا ٍ اطالع تخطذاس هشتَطِ 
 .تاضذ ريل آى، دس ٍجِ دّياساى لاتل پشداخت هي

واسي حذاوثش تِ هيضاى ساعات  تِ دّياساًي وِ عالٍُ تش ساعات همشس اداسي اًجام ٍظيفِ ًوايٌذ، اضافِ -دٌچُارمادٌ 

دس صَست تأهيي اعتثاس، تا سعايت  ييذ تخطذاس هشتَطِ،تأ تعييي ضذُ دس جذٍل ريل تا تصَية ضَساي اسالهي سٍستا ٍ
 .همشسات لاًَى واس پشداخت خَاّذ گشديذ

 درجٍ پىج ي ضص درجٍ سٍ ي چُار درجٍ يك ي دي 

 ساعت 80 ساعت 60 ساعت 40

 

صَست هأهَس   ّا تِ ّاي وطَس، افشادي وِ اص سايش دستگاُ استخذاهي دّياسي ًٓام آييي 7 ٓدس اجشاي هاد -پاوسدٌمادٌ 

دستگاُ  اساس ضَاتط استخذاهي حاون تش آى هستخذم دس تشهَس، أمحمَق ٍ هضاياي  ،ضًَذ تِ سوت دّياس هٌصَب هي
  .تاضذ لاتل پشداخت هيستط هحاسثِ ٍ اص هحل اعتثاسات دّياسي  ري

اي تِ هيضاى ساعات  الضحوِ اص حك ًوايٌذ هت دّياس اًجام ٍظيفِ هيٍلت دس سِ صَست پاسُ  افشادي وِ تِ -دٌضاوسمادٌ 

ٍلت هتٌاسة تا  ّوچٌيي دّياساى پاسُ. تشخَسداس خَاٌّذ ضذ( سٍص تجاٍص ًوايذ ساعت دس طَل ضثاًِ 4وِ ًثايذ اص )واسوشد 
تشخَسداس  هيي اجتواعيأضذُ دس لاًَى واس ٍ ت ضذُ دس ايي دستَسالعول ٍ سايش هضاياي تعييي خَد اص هضاياي تعييي ساعات واس

 .تاضٌذ هي
هالن هيي اجتواعي أتيٌي ًطذُ دس ايي دستَسالعول، لاًَى واس ٍ ت دس هَسد سايش هَاسد ٍ هضاياي پيص -ٌَفدمادٌ 

 .عول خَاّذ تَد

پشداخت ّشگًَِ ٍجِ ديگشي ؼيش اص هَاسد روش ضذُ دس لاًَى واس ٍ ايي دستَسالعول تِ دّياس هوٌَع  -دٌَجمادٌ 

 .خَاّذ تَد

َاي سراسر كطًر ابالغ گرديدٌ ي معاين  ي دي تبصرٌ، بٍ استاوداريمادٌ دٌ جايه دستًرالعمل در ٌ

 .باضد حسه اجراي آن ميوظارت بر يل ؤامًر عمراوي استاوداري مس
 


