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 باسمه تعالي

 بّ 55343/ت 78335ضوبضُ  اصالحيِّبي وطَض هَضَع  ًبهِ استرساهي زّيبضي يييآ 10 ُهبزٍ  5، هبزُ 1هبزُ  2تجصطُ زض اجطاي 

حترطم  ٍظيرط ه  22/12/1400هَضخ  265344ضوبضُ   ثرطٌبهِ هَضَع ،ضَضايعبلي وبض ٍ هصَثِ ت هحتطم ٍظيطاىئّي 26/06/1398هَضخ 

تعييي ٍ زض چبضچَة اعتجبضات زّيبضي ورِ   ثطاسبس ايي زستَضالعول 1401زض سبل حمَق ٍ هعايبي زّيبضاى  ،تعبٍى، وبض ٍ ضفبُ اجتوبعي

، پس اظ طري هطاحرل   1382 هصَة ّب ًبهِ هبلي زّيبضي آييي 32هبزُ  2ثِ تصَيت ضَضاي اسالهي ضٍستب ضسيسُ ثبضس؛ ثب ضعبيت تجصطُ 

 ثبضس. لبًًَي، لبثل پطزاذت هي

اى ثرطاي زّيربض   ،29/12/1401ترب   01/01/1401اظ تربضيد  زّيبضاى  «مبَيبوٍحداقل مسد »ضَضايعبلي وبض،  بتثط اسبس هصَث -1مبدٌ 

  ضَز. تعييي هي ريبل 1393951 هجلغضٍظاًِ  ٍلت، توبم

 ضَز:  ثِ ضطح جسٍل ظيط، تعييي هي زضجِزّيبضاى ثط اسبس  «العبدٌ ضغل فًق»لبًَى وبض،  36هبزُ  1ثِ استٌبز تجصطُ  -9مبدٌ 

 ضَز:  اي ثِ ضطح جسٍل ظيط، پطزاذت هي العبزُ ّوچٌيي ثطاسبس هسضن تحصيلي زّيبضاى، فَق -تبصرٌ

ثرِ   ،ثِ هيعاى همطض زض جسٍل ظيط ثب تَجرِ ثرِ زضجرِ زّيربضي     ،«مسايبي سرپرستي»لبًَى وبض،  36هبزُ  1ثِ استٌبز تجصطُ  –3مبدٌ 

 ثبضس: زّيبضاى لبثل پطزاذت هي

ضسُ ٍ يب يه سبل اظ زضيبفرت آذرطيي    سبثمِ وبض سبل يه زاضاي حساللي وِ زّيبضاًثِ  ،هصَثِ ضَضايعبلي وبض 2ثِ استٌبز ثٌس  -4مبدٌ 

ُ  ريبل 71111هيعاى ضٍظاًِ  ثِ يپبيِ سٌَات 01/01/1401تبضيد  اظ ،ثبضس آًبى زض زّيبضي گصضتِ پبيٍ سىًاتي  30 ّربي  )هبّيبًِ زضهرب

 ز.ضَ هي پطزاذت (ضيبل 2170000ُ ضٍظ 31ضيبل ٍ  2100000هيعاى  ثِ ُضٍظ

ثيٌي ضسُ ثبثت  اًس، هتٌبست ثب هجلغ پيص يب ثعس اظ آى ثب ّط عٌَاى زض ّوبى زّيبضي سبثمِ وبض زاضتِ 1382اظ سبل زّيبضاًي وِ  -تبصرٌ

 هٌس ذَاٌّسضس. ضثط ثْطُ ّبي شي وبض( اظ هجوَع پبيِ سٌَاتي سبل پبيِ سٌَاتي زض ّوبى سبل )طجك هصَثبت سبليبًِ ضَضايعبلي

 هصرَة )لبًَى تأهيي اجتوبعي ٍ لحبظ لبًَى اصالح لرَاًيي تٌيرين ذربًَازُ ٍ جوعيرت      86هبزُ  ضطايط هٌسضج زض ضعبيت ثب -5مبدٌ 

ِ حرسالل هرعز    زضصرس  10هعبزل )حك اٍالز( ثِ اظاي ّط فطظًس  مىدي لٍيكمك عب 1401اظ اثتساي سبل ( 1392 لبثرل پطزاذرت    هبّيبًر

 ثبضس. هي

ثرِ هجلرغ    كمك َسيىٍ اقالم  مصالرفي نالبوًار    ٍ ريبل 6511111ثِ هجلرغ   كمك َسيىٍ مسكه 1401اظ اثتساي سبل  -6مبدٌ 

طاى ت ٍظير ئر زض صرَضت اثرالم هصرَثِ ّي    ثبضرس.  ّل لبثل پطزاذت هيأاعن اظ هجطز ٍ هت ٍلت، توبم زّيبضاىوليِ ثِ  ريبل 8511111

 ، افعايص هعثَض زض لطاضزازّب لبثل اعوبل ذَاّس ثَز.هَضَع افعايص ووه ّعيٌِ هسىي

 درجٍ پىج ي ضص       درجٍ سٍ ي چُبر    درجٍ يك ي دي         

 حسالل هعززضصس  15      حسالل هعززضصس  10   حسالل هعززضصس  5      

 دكترا        فًق ليسبوس     ليسبوس       فًق ديپلم     

 زضصس حسالل هعز 8 زضصس حسالل هعز 6 زضصس حسالل هعز 4 حسالل هعززضصس  2

 پىج ي ضصدرجٍ           درجٍ سٍ ي چُبر    درجٍ يك ي دي    

 حسالل هعززضصس  30          حسالل هعززضصس  20   حسالل هعززضصس  10
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ٍلت، ثطاسبس ثَزجِ هصَة زّيبضي، هتٌبست ثب زضآهس  هٌيَض پيطجطز ثْيٌِ اهَض ٍ ايجبز اًگيعُ وبفي زّيبض توبم ثِ -7مبدٌ 

، ثب تأييس زفتط اهَض ضٍستبيي ٍ ضَضاّبي هصوَضالعبزُ  ضَز. فَق العبزُ وبضآيي ثطذَضزاض هي زّيبضي ٍفك جسٍل ظيط، اظ فَق

 ثبضس. استبًساضي لبثل پطزاذت هي

 العبدٌ كبرايي  ميسان فًق كبراييضبنص 

 َب ارزيببي عملكرد دَيبري

ّرب اثاليري اظ سرَي سربظهبى      ّربي هٌرسضج زض ًيبهٌبهرِ اضظيربثي عولىرطز زّيربضي       چِ زّيبضي ثط اسبس ضبذص چٌبى

اًرس(   ّبي استبى وِ ثربالتطيي اهتيربظ ضا وسرت ًورَزُ     % اظ زّيبضي10ّبي وطَض حبئع اهتيبظ ثطتط ) ّب ٍ زّيبضي ضْطزاضي

العبزُ  ثبضس. فَق ثبض زض پبيبى سبل ثِ زّيبض لبثل پطزاذت هي % حسالل هعز هبّيبًِ ثطاي يه10ثبضس، حساوثط ثِ هيعاى  ضسُ

 هعثَض هستوط ًجَزُ ٍ لبثل زضج زض لطاضزاز ًيست. 

 پيطرفت عمليبت عمراوي

ٍ تأييرس  ثبضس، پس اظ اتوبم  ّب ٍ ثَزجِ هصَة اًجبم ضسُ چِ طي زٍضُ فعبليت زّيبض، عوليبت عوطاًي ثطاسبس ثطًبهِ چٌبى

 ثبضس. اي ٍفك جسٍل ظيط، ثِ زّيبض لبثل پطزاذت هي العبزُ فَق فٌي عوليبت،

 6 5 4 3 2 1 زضجِ زّيبضي

ضطيت 

 العبزُ عوطاى فَق

 زضّعاض 4.5  زض ّعاض 5 زض ّعاض 5.5 ّعاضزض  6 زض ّعاض 6.5 زض ّعاض 7

 ًحَُ هحبسجِ: 

 العبزُ عوطاى ضطيت فَق العبزُ عوطاى ; فَق×  زض سبل ضسُ جْت اجطاي عوليبت عوطاًي هيعاى اعتجبض ّعيٌِ

 .ثبضس طتطيث اٍ هبّبًِ ثبثت هعز هجوَع ثطاثط چْبض اظ سيًجب زّيبض سبالًِ عوطاى العبزُ فَق صَضت ّط زض -تبصرٌ

ضرَضاي اسرالهي    تصرَيت ٍلت، حساوثط ثِ هيعاى سبعبت تعييي ضسُ زض جسٍل ظيط ثب  زض صَضت تأهيي اعتجبض، ثِ زّيبضاى توبم -8مبدٌ 

 ضَز. پطزاذت هي« وبض اضبفِ» ،ضٍستب ٍ ثرطساض، ثب ضعبيت همطضات

 درجٍ پىج ي ضص درجٍ سٍ ي چُبر درجٍ يك ي دي

 سبعت 80 سبعت 60 سبعت 40

 )حمَق يه سبعت وبض عبزي(×4/1;وبض سبعت اضبفِحمَق يه 

ضَضا ٍ ثرطساض، ثطاي ّط  ًوبيٌس، ثب تأييس سالهي ضٍستب ذسهت هيٍلتي وِ ثيص اظ سبعبت تعييي ضسُ اظ سَي ضَضاي ا ثِ زّيبضاى پبضُ*

سبعت، هجلغي هعبزل حسالل هعز تعييي ضسُ زض هصَثِ ضَضايعبلي وبض، ثب لحبظ جسٍل فَق ٍ هتٌبست ثب سبعبت همرطض، حمرَق پطزاذرت    

 ضَز. هي

جلرغ لبثرل   ثبضرس، حرساوثط ه   تعييي ضسُ سبعت زض ضٍظ  4ٍلت زض زّيبضي زضجِ يه ٍ زٍ،  ثطاي زّيبض پبضُ سبعت فعبليتچِ  : چٌبىمثبل

 ثبضس. سبعت زض هبُ هي 20پطزاذت، هعبزل 

ٍ گرَاّي   ًورَزُ  ضطوتضْطي ٍ ضٍستبيي  ضاّجطزي ٍ آهَظش هطبلعبتِ هَضز تأييس هطوعّبي آهَظضي  چِ زّيبض زض زٍضُ چٌبى -9مبدٌ 

)زض صَضت تأهيي اعتجربض زض  ّبي آهَظضي،  زض زٍضُ بى سبل، ثِ اظاي ّط سبعت حضَضصالح اذص ًوبيس، زض پبي آهَظضي هعتجط اظ هطاجع شي

 ضَز: زّيبض پطزاذت هي ثطاسبس فطهَل ظيط هحبسجِ ٍ ثسٍى زضج زض لطاضزاز ثِ «پبداش آمًزش»ثب عٌَاى  هجلغيّوبى سبل( 

 ×تعداد سبعبت آمًزضي                                                   
 

   
 آمًزش=پبداش مبَيبوٍ  حداقل مسد 
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( لبًَى ثطًبهِ ضطن تَسعِ زض هَضز زّيربضاًي ورِ زض هٌربطك هطروَل     112ّبي هٌسضج زض تجصطُ ٍ ًيع ثٌس )ج( هبزُ ) هعيت -11مبدٌ 

ًيط گطفتي ضرطايت  زض ايي سبظهبى ٍ ثب  20/07/98هَضخ  37890ٍ  30/11/97هَضخ  60693ّبي ضوبضُ  اضتغبل زاضًس هطبثك ثرطٌبهِ

 گطزز. هيوبل ٍ هصَثبت سبل جبضي اع

 هصرَة  وربض  لربًَى  هطروَل  وبضگطاى ثِ ظزُ جٌگ ٍ جٌگي هٌبطك زض اضتغبل ٍ ايثبضگطي اهتيبظات اعطبي زض اجطاي لبًَى -11مبدٌ 

لربًَى  « 88»هربزُ « ظ» ٍ ثٌرس « 88» هبزُ« ث» جعء« 6»ٍ ثٌس 05/03/78ًبهِ اجطايي آى هصَة  ٍ اصالحيِ ثعسي ٍ آييي 30/09/76

هبُ ذسهت زاٍطلجبًِ زض ججِْ ّسرتٌس اظ هعايربي    زّيبضاًي وِ جبًجبظ، آظازُ، فطظًس ضْيس ٍ ضظهٌسُ زاضاي حسالل ضصثطًبهِ ضطن تَسعِ، 

 ٍ جٌگري  هٌبطك زض اضتغبل ٍ ايثبضگطي اهتيبظات اعطبي ًبهِ اجطايي لبًَى آييي« 2»هبزُ« 1»يه همطع تحصيلي ثبالتط ثِ ضطح تجصطُ

هجلغ حبصلِ زض لطاضزاز زضج گطزز. الظم است هٌس گطزيسُ ٍ  ٍظيطاى ثْطُ ّيأت 03/78/ 50هصَة ضوب لبًَى هطوَل وبضگطاى ثِ ظزُ جٌگ

)حررسالل زسررتوعز   ًوًَررِ لررطاضزاز زّيرربضاى« الرر »هٌيررَض اظ هررعز ثبثررت يررب هررعز هجٌررب زض تجصررطُ هررصوَض، اضلرربم هٌررسضج زض ثٌررس  

 اعطربي  ًبهِ اجطايري لربًَى   آييي« 3»ٍ هبزُ« 2»هبزُ« 3»طُضغل هعايبي سطپطستي پبيِ سٌَات( است. ّوچٌيي هفبز تجص العبزُ فَق

حست هَضز ثطاي هطروَليي   05/03/78هصَة  وبض لبًَى هطوَل وبضگطاى ثِ ظزُ جٌگ ٍ جٌگي هٌبطك زض اضتغبل ٍ ايثبضگطي اهتيبظات

 گيطز. هي لطاض« ح»ثٌس االجطاست. زّيبض فطظًس ضْيس زض ظهطُ ًبهِ ثِ تٌبست عبهل ايثبضگطي الظم آييي« ح» ٍ« ة»ثٌسّبي 

ًوًَِ لطاضزاز ثِ زّيبضاًي وِ جبًجبظ « 23» ضسبًي ثِ ايثبضگطاى ٍ ثٌس لبًَى جبهع ذسهبت 51العبزُ ايثبضگطي هَضَع هبزُ  فَق -19 مبدٌ

 گطزز. هي  % ٍ ثبالتط، آظازُ، ّوسط يب فطظًس ضْيس ثبضٌس تعلك گطفتِ ٍ زض لطاضزاز زضج25

ثرِ   تعييي ضسُ زض ايي زسرتَضالعول  حمَق ٍ هعايبيًوبيٌس، اظ  ٍلت زض سوت زّيبض اًجبم ٍظيفِ هي صَضت پبضُ افطازي وِ ثِ -13مبدٌ 

)ثرِ ًسرجت    ضٍظ تجبٍظ ًوبيس ت زض طَل ضجبًِسبع 4اظ  گطزز ٍ ًجبيس تعييي هي اظ سَي ضَضاي اسالهي ضٍستب ي وِهيعاى سبعبت وبضوطز

  گطزًس. هٌس هي ثْطُوبض ٍ پس اظ وسط وسَض لبًًَي ٍ حك ثيوِ تأهيي اجتوبعي  ضعبيت هصَثِ ضَضايعبلي( ثب هبُسبعت وبض زض  176

ّيرأت   29/11/98هرَضخ   3328ًوًَِ لطاضزازّبي اثاليي ثب تَجرِ ثرِ زازًبهرِ ضروبضُ      29 هَضَع ثٌس زّيبضاى حك سٌَات -14مبدٌ 

 .لبًَى وبض است 35ٍ  34 ّبي هٌسضج زض هبزُهعز حمَق ٍ  زض ثطگيطًسُ توبم عٌبٍيي عوَهي زيَاى عسالت ازاضي

زض  .هيي اجتوبعي هالن عول ذَاّرس ثرَز  أت لبًَى ثيٌي ًطسُ زض ايي زستَضالعول، لبًَى وبض ٍ زض سبيط هَاضز ٍ هعايبي پيص -15مبدٌ 

 ييط اظ هَاضز شوط ضسُ ثِ زّيبض هوٌَع ذَاّس ثَز.پطزاذت ّطگًَِ ٍجِ، ّط حبل 

َبي سراسر كطًر ابمغ ي معالبين َمالبَى ي امالًر     بٍ استبوداريتبصرٌ  سٍي مبدٌ  15 ،صفحٍ 3ايه دستًرالعمل در 

 ببضد. عمراوي استبوداري مسئًل وظبرت بر حسه اجراي آن مي


