"سطح درجه بندی مدیران کشور"
ٍضعیت1 :
الف :سطح عالی
 -1رٍسبی  3قَُ
 -2هعبٍى اٍل رئیس جوَْر
ٍ -3زرا
 -4هعبًٍیي رئیس جوَْر
 -5هعبًٍیي رئیس قَُ قضبیِ
 -6رئیس دیَاى هحبسجبت
 -7رئیس کل ثبًک هرکسی
 -8ضْردار تْراى
 -9رئیس ثبزرسی کل کطَر
 -10رئیس سبزهبى اداری هجلس
 -11رئیس دفتر رئیس جوَْر
 -12دیگر اعضبء ّیت دٍلت

وضعیت 2:
 -1استبًذارى
 -2سفرا
 -3رئیس دفتر هٌبطق هحرٍم ریبست جوَْری
 -4رٍسبی ًْبدّبی اًقالة اسالهی
 -5هعبًٍیي ٍزرا
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 -6رئیس کل ثیوِ هرکسی
 -7هعبًٍیي ثبًک هرکسی
 -8رئیس کل گورک
 -9هعبًٍیي ضْرداری تْراى
 -10هعبًٍیي رٍسبی سبزهبًْبی ٍاثستِ ثِ ریبست جوَْری
-11هذیراى عبهل ٍ اعضبء ّیئت هذیرُ ضرکتْب
 -12اعضبء ّیئت هذیرُ در هرکس

وضعیت 3:
 -1رٍسبی داًطگبّْب ٍ پژٍّطگبُ ّب
 -2دثیر ضَرای عبلی جَاًبى
 -3رئیس دیَاى عذالت اداری
 -4هعبًٍیي ًْبدّبی اًقالة اسالهی
 -5رٍسب ٍ هعبًٍیي هَسسبت دٍلتی
 -6هذیراى عبهل ثبًکْب
 -7هعبًٍیي استبًذار
 -8رئیس سبزهبى حفظ ًجبتبت کطَر

ب :سطح میانی
وضعیت1 :
 -1هعبًٍیي رٍسبی داًطگبّْب ٍ پژٍّطگبُ ّب
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 -2هعبًٍیي هَسسبت ٍاثستِ
 -3هعبًٍیي هذیراى عبهل ضرکتْب
-4هعبًٍیي رئیس دفتر هٌبطق هحرٍم ریبست جوَْری
 -5هذیراى کل ستبدی ٍ اجرائی
 -6رٍسبی سبزهبًْبی استبًی
 -7هذیراى عبهل ضرکتْبی استبًی
 -8هذیراى کل استبًذاریْب
 -9رٍسبی سرپرستیْب ٍ هٌبطق ثبًکْب
 -10ضْرداراى هراکس استبًْب ٍ ضْرّبی ثیص از ّ 500سار ًفر جوعیت
 -11ضْرداراى هٌبطق
 -12فرهبًذارى هراکس استبى ٍ ضْرستبًْبی ثیص از ّ 300سار ًفر جوعیت
 -13دیحسبة ٍزارتخبًِ ّب ٍ سبزهبًْبی هستقل
-14رٍسبی داًطکذُ ّب ٍ پژٍّطکذُ ّب
-15اعضبء ّیئت هذیرُ ثبًکْب در استبى
 -16رٍسبی ثیوبرستبًْب ثسرگ

وضعیت 2:
 -1هعبًٍیي هذیراى کل ستبدی ٍ اجرائی
 -2فرهبًذاراى ضْرستبًْبی ثب جوعیت کوتر از ّ 300سار ًفر
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 -3ضْرداراى ضْرّبی ثب جوعیت ثیي ّ 300سار ًفر تب ّ 500سار ًفر
 -4هذیراى ستبدی سبزهبًْبی استبًی
 -5هذیراى استبًی ٍ ضْرستبًی
 -6هعبًٍیي هذیراى عبهل ضرکتْبی استبًی
 -7هعبًٍیي رٍسبی سرپرستیْب ٍ هٌبطق ثبًکی
 -8هعبًٍیي ،ضْرداراى هراکس استبى ،هٌبطق تْراى ٍ ضْرّبی ثب جوعیت ثیص از ّ 500سار ًفر
 -9هعبًٍیي داًطکذُ ّب
 -10رئیس دفتر رئیس داًطگبُ تْراى
 -11ریحسبة هَسسبت ٍ سبزهبًْبی ٍاثستِ
 -12رٍسبی ثیوبرستبًْبی کَچک
 -13هذیراى هرکس آهَزش کطبٍرزی
 -14قبئن هقبم هذیرکل ثٌیبد هستضعفبى ٍ جبًجبزاى
 -15سرپرست دفتر حسبثرسی حسبثرس ایراى
 -16هذیر اهَر هعبٍى ضرکت هلی فَالد ایراى
 -17هذیر صبدرات سبزهبى خذهبت ٍ پطتیجبًی صٌعت ًفت
 -18هعبٍى تعبٍى ٍ اهَر اجتوبعی ثٌیبد ضْیذ استبى
 19رئیس ضجکِ سبزهبى داهپسضکی استبى

وضعیت 3:
 -1رٍسبی ادارات ٍ گرٍّْبی هطوَل طرح ارزضیبثی هذیراى (تطجیق خَردُ اًذ )
 -2ضْرداراى ضْرّبی ثیي ّ 300سار ًفر جوعیت تب ّ 85سار ًفر
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 -3هعبًٍیي فرهبًذراى
 -4هعبًٍیي ضْرداراى هراکس استبى ٍ ضْرّبی ثیي ّ 300سار ًفر تب ّ 500سار ًفر جوعیت
 -5هعبًٍیي هذیراى
 -6ریحسبة ادارات کل
 -7هعبًٍیي هذیراى کطبٍرزی
 -8هعبٍى کبرضٌبسی حفظ ًجبتبت کطبٍرزی
 -9هذیراى ثیوبرستبّبی کَچک
 -10رٍسبی دادگستری ضْرستبًْب
 -11هعبٍى آهَزضی هرکس آهَزش عبلی جْبد سبزًذگی
 -12هعبٍى فٌی آزهبیطگبُ هکبًیک خبک
 -13هذیراى گرٍُ آهَزش داًطکذُ ّب
 -14هذیر ثٌگبُ هبضیي آالت کطبٍرزی

ج :سطح پایه
وضعیت 1 :
 -1رٍسبی ادرات
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 -2رٍسبی گرٍّْب
 -3ثخطذاراى
 -4رٍسبی قسوتْب
 -5رٍسبی ثخطْب
 -6رٍسبی ضعت ثبًک در ضْرستبًْب
 -7هذیراى داًطکذُ ّب
 -8رئیس دفتر رٍسبی داًطگبُ ّب غیر لس داًطگبُ تْراى
 -9رئیس دفتر رٍسبی سبزهبًْب (غیر از هقبهبت)
 -10ضْرداری ضْرّبی زیر ً 85فر جوعیت
 -11رٍسبی درهبًگبّْب
 -12هعبًٍیي ضْرداراى ضْرّبی ثب جوعیت ثیي ّ 300سار تب ّ 85سار ًفر جوعیت
 -13رٍسبی هجتوع ّبی ثْسیستی
 -14رٍسبی دٍایر
 -15رٍسبی حَزُ ّب
 -16هذیر اهَر اداری داًطکذُ ّب
 -17رٍسبی سبزهبى تعبٍى رٍستایی
 -18رٍسبی جْبد ثخص
 -19هتصذی ثبجِ ّبی پستی
 -20رٍسبی ًْضت سَادآهَزی ضْرستبًْب
 -21هعبًٍیي دادگستری ضْرستبًْب
 -22جٌگذاراى
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 -23رٍسبی هراکس تَاًجخطی ثٌیبد هستضعفبى ٍ جبًجبزاى
 -24هسئَل ترثیت ثذًی ٍ تفریحبت سبلن ثٌیبد هستضعفبى ٍ جبًجبزاى
 -25هسئَلیي ّستِ گسیٌص
 -26هویس کل هبلیتی
 -27هذیر دفتر حراست ٍ اهَر هحرهبًِ ضرکت سْبهی آة هٌطقِ ای
 -28هذیرت هرکس آهَزش سبزهبى ثٌبدر ٍ کطتیراًی استبى
 -29رئیس دفتر ًوبیٌذگی هقبم هعظن رّجری در ًْضت سَادآهَزش کطَر
 -30رئیس ثٌگبُ هبضیي ّبی کطبٍرزی استبى
 -31هعبٍى اًستیتَ خذهبت
 -32هسئَل آزهبیطگبّْبی استبى
 -33رئیس هرکس تحقیقبت کطبٍرزی
 -34رٍیس پبرک هلی درگس
 -35رئیس فرٍدگبُ ضْرستبى
 -36رئیس هرکس آهَزش ًیرٍی اًسبًی ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

وضعیت 2:
 -1هعبًٍیي رٍسبی ادارت
 -2رٍسبی ًوبیٌذگیْب
 -3رٍسبی ٍاحذّب
 -4رٍسبی ضعت ثبًک در ثخطْب ٍ رٍستبّب
 -5هعبًٍیي ضعت ثبًک در ضْرستبًْب
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 -6رٍسبی ضبخِ کویتِ اهذاد
 -7رٍسبی هراکس خذهبت کطبٍرزی
 -8هعبًٍیي ضْرداراى کوتر از ّ 300سار ًفر غیر از هراکس استبًْب
 -9هعبٍى دفتر ریبست داًطگبّْب (ثِ غیر از داًطگبُ تْراى)
 -10هعبًٍیي ضعت ثبًکْب
 -11هعبٍى سبزهبى تعبٍى رٍستبیی
 -12هعبٍى ٍ ثبزثیي اسٌبد ادارُ ثجت احَال
-13هعبٍى هسئَل ادارُ اًجبرّب ٍ سردخبًِ ّب
 -14هذیر دفتر قضبئی
 -15هعبًٍیي دٍایر
 -16هسئَل خذهبت فٌی ضْرداری ّبی کَچک
 -17سرپرست اهَر عوَهی ثیوبرستبى
 -18هسئَل پبرک ٍ فضبی سجس ضْرداری
 -19هذیراى دفتر دفتر کل دادگستری
 -20هسئَل حراست در ادارات کل استبى
 -21هسئَل اهَر ضبّذ ٍ ایثبرگراى آ ح ضْرستبى
 -22هعبٍى اهَر اداری ٍ هبلی هرکس آهَزش عبلی کبرثردی ضرکت ثبزرگبًی ضیالت
 -23سرهویس هبلیبتی ادارُ دارایی ضْرستبى
 -24رئیس هرکس آهَزش ًْضت سَادآهَزی استبى
 -25هذیر دفتر رٍاثط عوَهی داًطگبّْب
 -26هسئَل ستبد آزادگبى ثٌیبد هْبجریي استبى
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 -27رئیس هرکس رفبُ کبرگراى کبر ٍ اهَر اجتوبعی استبى
 -28رئیس هرکس جراحی سرپبیی سبزهبى تبهیي اجتوبعی استبى
 -29رئیس هبلیت ٍ اقتصبد دارایی ضْرستبى
 -30هعبٍى کبفِ آرایی تغلیط کبرخبًِ کبفِ آرایی زرًذ
 -31رٍسبی کتبثخبًِ داًطکذُ ّب
 -32هسئَل اهَر ضْر ضْرداری ضْرستبى
 -33سرپرست ایستگبُ سبزهبى کطبٍرزی ضْرستبى
 -34رئیس خذهبت پرستبری ثیوبرستبى ّب
 -35هذیر هرکس پسضکی داًطگبّْبی علَم پسضکی
 -36رٍسبی دادگبّْب
 -37هذیر دثیرستبى ّبی ثْیبری
 -38هعبٍى سرپرستی ثبًک صبدرات ضْرستبى
 -39هعبٍى ثْرُ ثرداری کبرخبًِ رغبلطَیی زرًذ
 -40سرپرست ضیفت کبرخبًِ رغبلطَیی زرًذ
 -41سرپرست کل سبختوبى کبرخبًِ رغبلطَیی زرًذ
 -42سرپرست کٌترل هذار هٌطقِ کبرخبًِ رغبلطَیی زرًذ
 -43هذیر آهَزضگبُ ّبی ثَْرزی
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