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آییي ًاهِ اجرایی تعییي درجات کارکٌاى یگاى حفاظت هحیط زیست
هادُ 7ـ عٌَاى زضجبت
بط اسبس هبزُ 27آيييًبهِ اجطائي قبًَى حفبظت ٍبْسبظي هحيظ ظيست زضجبت کبضکٌبى يگبى حفبظت هحيظ
ظيست بشطح شيل اطالح هيگطزز.
1ـ اضشس هحيظزاض

2ـ افسط هحيظزاض يكن
3ـ افسط هحيظزاض زٍم
4ـ افسط هحيظزاض سَم

8ـ سط هحيظ ببى

5ـ هحيظزاض يكن

9ـ هحيظ ببى يكن

6ـ هحيظزاض زٍم

10ـ هحيظ ببى زٍم

7ـ هحيظزاض سَم

11ـ هحيظ ببى سَم
12ـ شكبضببى (کوك هحيظببى)(اطالحيِ هَضخّ 9/3/75يأت ٍظيطاى)

2

هادُ - 2تعاریف
 کبضکٌبى يگبى حفبظت:
شبهل کليِ کبضکٌبى ستبز فطهبًسّي يگبى حفبظت سبظهبى  ،هسيط کل حفبظت هحيظ ظيست استبى ّب ،کبضکٌبى
ازاضات يگبى حفبظت استبًْب ،فطهبًسُ ٍ هعبٍى يگبى حفبظت شْطستبًْب ٍ هٌبعق سبظهبى ٍکليِ هحيظ ببًبى.
 کويتِ تعييي زضجبت:
ايي کويتِ بِ ضيبست فطهبًسُ يگبى حفبظت سبظهبى ٍ بب عضَيت هسيط کل اهَض ازاضي ،هسيطکل ببظضسي ،اضظيببي
عولكطز ٍ پبسرگَيي بِ شكبيبت سبظهبى تشكيل ٍ زبيطذبًِ هطبَعِ زض يگبى حفبظت سبظهبى هستقط هي گطزز.
 عبقِ شغلي:
عبقِ ًشبًگط پبييي تطيي تب ببالتطيي سغَح شغلي هي ببشس کِ بط اسبس عَاهلي ًظيط اّويت ٍ پيچيسگي ٍظبيف
ٍ هسئَليت ّب ،سغح ترظض ٍ هْبضت ّبي هَضز ًيبظ بِ يكي اظ عبقبت شبًعزُ گبًِ جسٍل يب جساٍل حق شغل
اذتظبص هي يببس.
هادُ ً -9حَُ اعطای درجات
 -1کبضکٌبى ضسوي/ضسوي آظهبيشي/پيوبًي ،يگبى حفبظت ،بط اسبس عبقِ شغلي هكتسبِ زض ضزيف  12احكبم
کبضگعيٌي ٍ گصضاًسى زٍضُ ّبي شغلي عوَهي ٍ ترظظي هطبَعِ ،پس اظ تبييس اعضبء کويتِ ٍ تظَيب
هعبٍى تَسعِ هسيطيت ،حقَقي ٍ اهَض هجلس سبظهبى بِ شطح هٌسضج زض جسٍل شوبضُ 1تعييي زضجبت ،بِ
زضجِ هفترط ٍ تَسظ ضئيس کويتِ ابالغ ذَاّس گطزيس.
 -2کليِ کبضکٌبى شبغل زض يگبى حفبظت کِ فبقس ضابغِ استرساهي ضسوي/ضسوي آظهبيشي/پيوبًي ،هي ببشٌس
بِ شطح هٌسضج زض جسٍل شوبضُ  2تعييي زضجبت ،بِ زضجِ هفترط هيگطزًس ،الظم بِ شکط است اعغبي
زضجبت ططفب جْت ضعبيت سلسِ هطاتب يگبى بَزُ ٍ ّيچگًَِ حقي زض ذظَص تبسيل ٍضعيت ٍ ...بطاي
افطاز ايجبز ًرَاّس کطز.
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جسٍل شوبضُ 1-تعييي زضجبت کبضکٌبى ضسوي/ضسوي آظهبيشي/پيوبًي :
طبقات
درجات
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هحیط باى سَم
هحیط باى دٍم
هحیط باى یکن
سرهحیط باى
هحیط دار سَم
هحیط دار دٍم
هحیط دار یکن
افسرهحیط دارسَم
افسر هحیط داردٍم
افسر هحیط داریکن
ارشد هحیط دار
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*

*

*
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جسٍل شوبضُ 2-تعييي زضجبت کبضکٌبى فبقس ضابغِ استرساهي ضسوي/ضسوي آظهبيشي/پيوبًي:
هدارک تحصیلی
درجات

پاییي تر از دیپلن

کارداًی

دیپلن

کارشٌاسی

کارشٌاسی ارشد ٍ دکتری

هحیط باى سَم
هحیط باى دٍم
هحیط باى یکن
سرهحیط باى
هحیط دار سَم

تبظطُ:1
ًيل بِ زضجِ اضشس هحيظ زاضي عالٍُ بط زاضا بَزى شطايظ شکط شسُ زض جسٍل شوبضُ 1-تعييي زضجبت ،هٌَط بِ
زاشتي جبيگبُ سبظهبًي هطبَعِ اظ قبيل جبًشيي ،هعبًٍيي ٍ ضؤسبي ازاضات يگبى حفبظت سبظهبى ٍ فطهبًسّبى يگبى
حفبظت استبًْب ٍگصضاًسى زٍضُ ّبي ترظظي هطبَعِ هيببشس.
تبظطُ: 2
هسيطاى کل حفبظت هحيظ ظيست استبًْب ،تب ظهبًي کِ زض جبيگبُ سبظهبًي يبز شسُ هي ببشٌس جْت ضعبيت سلسلِ
هطاتب بِ زضجِ اضشس هحيظ زاض افتربضي ًبئل هي گطزًس.
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تبظطُ:3
فطهبًسُ يگبى حفبظت سبظهبى ٍ هسيطاى کل استبًي هي تَاًٌس جْت بْطُ ٍضي بْتط اظ ًيطٍّبي بب اًگيعُ ،هتعْس ٍ
پطتَاًي کِ زض پستْبي هسيطيتي ستبزي ٍ فطهبًسّي يگبى حفبظت استبى ذسهت هي ًوبيٌس ،حساکثط تب زٍ زضجِ
هَقت اظ کويتِ زضذَاست ًوبيٌس کِ پس اظ تبييس کويتِ ،زضجِ هَقت بِ ايشبى ابالغ ذَاّس گطزيس .شبيبى شکط
است تب ظهبًي کِ زض پستْبي هصکَض ذسهت هي ًوبيٌس هي تَاًٌس اظ زضجِ هَقت استفبزُ ًوَزُ ٍ اگط بِ ّطزليل اظ
پست هطبَعِ هٌفك گطزيسًس زضجِ هَقت اعغبئي ،هلغي ٍ ططفب اظ زضجِ استحقبقي هي ببيست استفبزُ ًوبيٌس.
تبظطُ: 4
کبضکٌبًي کِ زض ضاستبي ٍظبيف هحَلِ ،اظ ذَز گصشتگي ،ضشبزت يب فساکبضي ًوَزُ اًس ٍ يب زض ضاُ حفبظت ٍ
طيبًت اظ هحيظ ظيست کشَض ٍ يب زض عططِ علوي هفترط بِ کسب عٌبٍيي هعتبط هيگطزًس بب پيشٌْبز هسيطکل استبى
ٍ تبييس کويتِ تعييي زضجبت ،حساکثط بِ  2سبل اضشسيت جْت زضيبفت زضجِ ببالتط تشَيق ذَاٌّس گطزيس.
تبظطُ: 5
کبضکٌبى يگبى حفبظت کِ زض عَل زٍضاى ذسهتي زض هحبکن قضبيي يب ّيئت ترلفبت زض ظهيٌِ هَاضز هطتبظ بب
ٍظبيف سبظهبًي بِ کسط ٍ يب تعليق عبقِ شغلي هحكَم هيگطزًس ،هغببق آضاء ٍ حكن کبضگعيٌي طبزضُ تعييي زضجِ
ذَاٌّس گطزيس.
هادُ  -4دستَرات ّواٌّگی
 -1هالک تعييي زضجبت کبضکٌبى يگبى ،ايي آييي ًبهِ هي ببشس لصا اظ تبضيد ابالغً ،حَُ هحبسبِ ٍ اعغبي
زضجبت بط اسبس آييي ًبهِ هصکَض بَزُ ٍ آييي ًبهِ ّبي قبلي هلغي هي ببشس.
 -2ايي آييي ًبهِ هشتول بط 4هبزُ ٍ  5تبظطُ ٍ زض تبضيد  ،1397/11/ 27بِ تظَيب هعبٍى ضئيس جوَْض ٍ
ضئيس سبظهبى حفبظت هحيظ ظيست ضسيسُ است.
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