*نحوه اعطاي گروه استحقاقي و تشويقي كارمندان*
استقبء گشٍُ  8ششايظ احشاص تحصيلي ٍ تجشثي دس سستِ ّبي اداسي ٍ هبلي– آهَصشي ٍفشٌّگي– اهَس اجتوبعي –
مشبٍسصي ٍ هحيظ صيست – فٌي ٍ هٌْذسي ٍ خذهبت ثِ ششح ريل هي ثبشذ 8
ثب هذسك ديپلن ٍسٍدي ثب گشٍُ  4مِ ثب گزشت ّش  3سبل سٌَات تجشثي حبئض دسيبفت يل گشٍُ ثابتتش هاي گشدًاذ
اٍليي گشٍُ  ٍ 4ثب گزشت  53سبل سٌَات تجشثي ثِ گشٍُ  11آخشيي گشٍُ استقبء هي يبثٌذ
ثب هذسك فَق ديپلن ٍسٍدي ثب گشٍُ  5مِ ثب گزشات ّاش  3سابل ساٌَات تجشثاي حابئض دسيبفات يال گاشٍُ ثابتتش
هي گشدًذ اٍليي گشٍُ  ٍ 5ثب گزشت  53سبل سٌَات تجشثي ثِ گشٍُ  15استقبء هي يبثٌذ تصم ثِ رمش اسات استقابء
ثِ گشٍُ  15هٌَط ثِ مست اهتيبص تصم اص عشح اسصيبثي هشبغل تخصصي ٍ تحقيقي خَاّذ ثَد
ثب هذسك ليسبًس ٍسٍدي ثب گشٍُ  6مِ ثب گزشت ّش چْبس سبل سٌَات تجشثي هشثَط ٍ هشبثِ حبئض دسيبفات يال
گشٍُ ثبتتش هي گشدًذ اٍليي گشٍُ  ٍ 6ثب گزشت  52سبل اص سٌَات تجشثي هشثَط ٍ هشابثِ ثاِ گاشٍُ  12آخاشيي
گشٍُ استقبء هي يبثٌذ تصم ثِ رمش است استقبء ثِ گشٍُ  12 ٍ 11 ، 15هٌَط ثِ مسات اهتيابص تصم اص عاشح اسصيابثي
هشبغل تخصصي ٍ تحقيقي خَاّذ ثَد
هذسك فَق ليسبًس ٍسٍدي ثب گشٍُ  7مِ ثب گزشت ّش  2سبل سٌَات تجشثي هشثَط ٍ هشابثِ حابئض دسيبفات يال
گشٍُ ثبتتش هي گشدًذ اٍليي گشٍُ  ٍ 7ثب گزشت  52سبل اص سٌَات تجشثي هشثَط ٍ هشابثِ ثاِ گاشٍُ  13آخاشيي
گشٍُ استقبء هي يبثٌذ تصم ثِ رمش است استقبء ثِ گاشٍُ ّابي  13 ٍ 12 ٍ 11هٌاَط ثاِ مسات اهتيابص تصم اص عاشح
اسصيبثي هشبغل تخصصي ٍ تحقيقي خَاّذ ثَد
هذسك دمتشي ٍسٍدي ثب گشٍُ  11مِ ثب گزشت ّش  2سبل سٌَات تجشثي هشثَط ٍ هشبثِ حبئض دسيبفت يال گاشٍُ
ثبتتش هي گشدًذ اٍليي گشٍُ  11مِ ثب گزشت  52سبل اص سٌَات تجشثي هشثَط ٍ هشابثِ ثاِ گاشٍُ  14استقابء هاي
يبثٌذ تصم ثِ رمش است استقبء ثِ گشٍُ ّبي  14 ٍ 13 ٍ 12هٌاَط ثاِ مسات اهتيابص تصم اص عاشح اسصيابثي هشابغل
تخصصي ٍ تحقيقي خَاّذ ثَد
ضوٌبً دس پستْبي هذيشيتي هي ثبيست ثشاي استقبء گشٍُ ّبيي مِ رمش گشديذُ فاشم عاشح اسصيابثي هشابغل هاذيشاى
تنويل گشدد
ثعضي اص سشتِ ّبي شغلي ثب گشٍُ خبص ششٍع هي شَد ثِ تشتيت ريل 8
ٍسٍدي مبسگضيي  5عجقِ  1هي ثبشذ هثالً اگش فشدي مِ هذسك ليسابًس پسات سابصهبًي مابسگضيي سا داشاتِ ثبشاذ
ٍسٍدي  6عجقِ  5هي شَد
ٍسٍدي حسبثذاس  5هي ثبشذ عجقِ 1
گشٍُ ٍسٍدي هسئَل دفتش  5هي ثبشذ عجقِ 1
مليِ پشسٌل دس عَل هذت خذهت هي تَاًٌذ دٍ گشٍُ تشاَيقي ثبثات اسصشايبثي – هاذيشاى – دس صاَست اختاشاع ٍ
امتشبف ٍ ًَآٍسي ثب تبئيذ سبصهبى هذيشيت دسيبفت ًوبيٌذ (ثاِ جاض ايثابسگشاىه ماِ عاالٍُ ثاش دٍ گاشٍُ تشاَيقي
هي تَاًٌذ اص دٍ گشٍُ تشَيقي ثبثت ايثبسگشي استفبدُ ًوبيٌذ
ضوٌبً افشادي مِ چْبس سبل سبثقِ خذهت دس گشداى عبشَسا سا داشتِ ثبشٌذ ثب دسيبفت هستٌذات تصم اص يال گاشٍُ
اسفبقي ثْشُ هٌذ هي گشدًذ
ثِ استٌبد ثخشٌبهِ شوبسُ /5555د هَسخ 51/3/51
جبًجبص تب  21دسصذ يل هقغع تحصيلي ثبتتش  +يل گشٍُ تشَيقي ايثبسگشي ثبتتش اص گشٍُ استحقبقي خاَد جبًجابص
ثيش اص  21دسصذ يل هقغع تحصيلي ثبتتش  +دٍ گشٍُ تشَيقي ايثبسگشي ثبتتش اص گشٍُ استحقبقي خَد آصادُ تب 1
سبل اسبست يل گشٍُ تشَيقي ثبتتش اص گشٍُ استحقبقي خَد  +يل هقغع تحصيلي ثبتتش
آصادُ ثيش اص  1سبل اسبست دس گشٍُ تشَيقي ثبتتش اص گشٍُ استحقبقي خَد  +يل هقغع تحصيلي ثبتتش
سصهٌذُ  4هبُ هتَالي يب  7هبُ هتٌبٍة دس ججِْ اص يل گشٍُ تشَيقي ثبتتش اص گشٍُ استحقبقي خَد
سصهٌذگبى ثيش اص  1سبل سبثقِ خذهت دس ججِْ اص دٍ گشٍُ تشَيقي ثبتتش اص گشٍُ استحقبقي خَد

