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 ایالمو ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه  اجرایی براي احراز نامهشیوه

 

  : مقدمه 

العمل اجرایی ضوابط نحوه تخصیص رتبه اعضاي غیر هیات علمی، دستورارتقاء  العمل اجراییدستور« 6»به استناد ماده

نامه آئین «2»رایی ارتقاء رتبه )موضوع پیوست شمارهالعمل اجدستور« 4»هاي مادهامتیازات مربوط به اجزاي شاخص

  .آئین نامه استخدامی به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است «23»ي غیر هیات علمی( در راستاي مادهاستخدامی اعضا

، دستور «ن نامهآئی »به اختصار دانشگاه، آئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی به اختصار ايالم دانشگاهدر این دستور العمل 

و عضو غیر هیات علمی مشمول ارتقاء به اختصار  «دستور العمل اجرایی»العمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیات علمی به اختصار

  .بکار برده شده است «عضو»

  .کارایی و اثر بخشیو اجرایی بمنظور افزایشدانشگاه براساس سوابق علمی،آموزشی عضو رسمی و پیمانیارتقاي رتبه  :( هدف1ماده

آئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی در  «23»اعضاي واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده  (2ماده 

صورت کسب حد نصاب الزم از عوامل ذیل، مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضاي رتبه آنان 

  .درصد کمتر نباشد. با تصویب هیات اجرایی پس از تایید رئیس دانشگاه به رتبه باالتر ارتقا می یابند 70از 

  :دانشگاه می تواند عالوه بر وظایف پست مورد تصدي عضو، زمینه فعالیتهاي وي را در امور مشروحه ذیل فراهم نماید تبصره:

 .اري در پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلیمطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محوله و همک -الف

 .تالش براي ارتقاي سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهاي جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات دانشگاهی -ب 

 .خود تالش براي دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقاي کیفی حوزه فعالیت -ج 

 .نوآوري در وظایف محوله به گونه ایی که موجب افزایش اثر بخشی و کارایی حوزه فعالیت عضو شود -د 

 .استفاده از فن آوري هاي نوین در ارتباط با حوزه فعالیتهاي مربوط -هـ 

 (3ماده  

 .قاء یابندتوانند تا رتبه مهارتی ارتصیلی دیپلم و پایین تر حداکثر میاعضاي داراي مدرك تح (1-3

 .ارتقاء یابند  3تا رتبه  توانندمی سطح یک حوزه حداکثراعضاي داراي مدرك تحصیلی کاردانی یا  (2-3

 .توانند تا رتبه یک ارتقاء یابندو باالتر میارشد اعضاي داراي مدرك کارشناسی  (3-3 

قراردارند، با  «2»ن مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبه در موارد خاص دارندگا نامه اجراییآیین« 23»تبصره ماده  به استناد :تبصره

تجربی و فعالیتهاي یین شده در بندهاي سوابق اجرایی،از حداکثر امتیازات تع «دوسوم»و کسب حداقل  «2»سال توقف در رتبه «٨»حداقل

 .یابندعلمی، پژوهشی و فرهنگی به رتبه یک ارتقا می

 ( 4ماده

 و رتبه«2»رتبه و«3»یاز و قابل محاسبه از مجموع عوامل چهارگانه براي ارتقاء به رتبه هاي مهارتی، رتبهو حداکثر امتیاز مورد ن حداقل

 به شرح ذیل می باشد. «1»

 حداکثر امتیاز مورد نیاز حداقل امتیاز مورد نیاز موضوع ردیف

 600 470 ارتقاء به رتبه مهارتی 1

 ٨50 6٨0 3ارتقاء به رتبه 2

 1100 950 2هارتقاء به  رتب 3

 و بیشتر 1400 1200 1ارتقاء به رتبه 4
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 ایالمو ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه  اجرایی براي احراز نامهشیوه

 (5ماده 

، حداقل زمان توقف، گیرند و براي ارتقاء از یک رتبه به رتبه باالترآیند در رتبه مقدماتی قرار میاستخدام دانشگاه در میاعضایی که به  

 .آئین نامه به شرح جدول ذیل می باشد«  23»مطابق ماده
 جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقا به رتبه باالتر

 

 (حداقل مدت توقف در رتبه قبل)سال مدرك تحصیلی رتبه ردیف

 یمقدمات 1

 ٠ کاردانی يا سطح يک حوزه
 ٠ کارشناسی يا سطح دو حوزه

 ٠ د يا سطح سه حوزهکارشناسی ارش
 ٠ دکتري تخصصی يا سطح چهار حوزه

 تیمهار 2

 ٨ کاردانی يا سطح يک حوزه
 ٦ کارشناسی يا سطح دو حوزه

 ٥ کارشناسی ارشد يا سطح سه حوزه
 ٤ دکتري تخصصی يا سطح چهار حوزه

 3رتبه  3

 ١٠ کاردانی يا سطح يک حوزه
 ٦ کارشناسی يا سطح دو حوزه

 ٥ شناسی ارشد يا سطح سه حوزهکار
 ٤ دکتري تخصصی يا سطح چهار حوزه

 2رتبه ٤
 ٦ کارشناسی يا سطح دو حوزه

 ٦ کارشناسی ارشد يا سطح سه حوزه
 ٦ دکتري تخصصی يا سطح چهار حوزه

 ٦ کارشناسی ارشد يا سطح سه حوزه 1رتبه ٥
 ٦ دکتري تخصصی يا سطح چهار حوزه

 

ه عضو مدرك تحصیلی باالتري را ارائه دهد که با تايید و تصويب هیات اجرايی قابل پذيرش باشد )موضوع :درصورتی کتبصره
شود و به سطر مربوط به مدرك جديد درجدول فوق رتبه و پايه قبلی تطبیق داده می آئین نامه( اين عضو با همان ٤9ماده  2تبصره

  .هد يافتمنتقل و ترفیع رتبه طبق مقررات مربوطه ادامه خوا
 

 خالصه جدول حداقل سنوات الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر

 
 رتبه بندیخدمت جهت ارتقاء سابقه              

 
 مدرک تحصیلی

 

 رتبه مقدماتی

 

 رتبه مهارتی

 

 3رتبه 

 

 2رتبه 

 

 1رتبه 

 - - 1٨ ٨ 0 کاردانی
 *26 1٨ 12 6 0 کارشناسی

 22 16 10 5 0 کارشناسی ارشد

 20 14 ٨ 4 0 دکتري

 
 

 نامهشیوه 3*مربوط به تبصره ماده 
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 ایالمو ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه  اجرایی براي احراز نامهشیوه

 
 این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: 4هاي عوامل ارتقاي رتبه مندرج در ماده شاخص( 6ماده 

 

 سوابق تحصیلی -الف

 مدرک تحصيلی -1
 ميزان ارتباط رشته تحصيلی با شغل مورد تصدی -2
 محل اخذ مدرک تحصيلی -3
 معدل مدرک تحصيلی ارائه شده -4

 سوابق اجرایی و تجربی -ب

 سنوات خدمت -1
 سنوات مديريتی -2
 عضويت در کميته ها، کارگروه های تخصصی، کميسيونها، هيأتها و شوراهای مصوب -3
 

 آموزشیسوابق  -ج

 و يا ارائه دوره های آموزشی فراگيری -1

 آموزش به همکاران از طريق انتقال تجارب شغلی -2

 ميزان تسلط به استفاده از نرم افزارها -3

 ميزان تسلط به زبانهای خارجی -4

 توسعه فردی -5

 پژوهشی و فرهنگی –فعالیتهاي علمی  -د

 ارائه پيشنهادهای نو و ابتکاری -1

 کارهای بديع هنری و ثبت اکتشافات و اختراعات -2

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر -3

 ارائه مقاالت در سمينارهای علمی -4

 تأليف و ترجمه کتاب -5
 ارائه طرحهای تحقيقاتی-6
 ارائه گزارشهای موردی -7
 دريافت لوح تشويق و تقدير -8
 کسب عنوان عضو نمونه -9

 تکريم ارباب رجوع -10
 و مشارکت در فعاليتهای فرهنگی  تعظيم شعائر اسالمی و مذهبی -11

 

 ( نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی7ماده 

 .سقف امتیاز مدرك تحصیلی مطابق جدول ذیل خواهد بود 
 مدرك تحصیلی                ردیف

 عوامل ارتقاء

کاردانی تحصیلیمدرك

 یا همتراز با آن

کارشناسی تحصیلیمدرك

 یا همتراز با آن

شناسی کارتحصیلیمدرك

 ارشد یا همتراز با آن

دکتري تحصیلیمدرك

 یا همتراز با آن

تا  ١٠سوابق تحصیلی )بین  1

 درصد امتیازات( 25

60 127 220 350 

  .به شرح جدول ذیل خواهد بودبر اساس رتبه تحصیلی مقاطع نحوه توزیع امتیازات سوابق  (1-7

 دکتري ارشدکارشناسی کارشناسی کاردانی عنوان ردیف
 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتی 1 رتبه 2رتبه 3 رتبه مهارتی 2رتبه 3 به رت مهارتی 3رتبه  مهارتی

 350 275 212.5 150 220 220 170 120 127 127 90 60 60 مدرك تحصیلی 1

 - - - - 43.5 18.5 14 10 49.5 28.5 20 51 30 شغل میزان ارتباط با 2

 - - - - 43 18 13.5 10 49 28.5 20 50.5 30 معدل مدرك  3

 - - - - 43.5 18.5 14 10 49.5 28.5 20 51 30 محل اخذ مدرك  4

 350 275 212.5 150 350 275 212.5 150 275 212.5 150 212.5 150 جمع امتیازات

 گیرد.امتیاز این بند تعلق می %٨٠تصدي در صورت عدم ارتباط مدرك تحصیلی با شغل مورد  (7-١-١

2-١-7:)  

 .درصد امتیاز معدل قابل احتساب می باشد100و باالتر ،  16براي معدل  -الف 

 .باشد می احتساب قابل معدل امتیاز درصد ٨0 ،99/15تا 12 معدل براي –ب  

 .درصد امتیاز معدل قابل احتساب می باشد 70، 99/11تا  10براي معدل  -ج  
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 ایالمتر اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه و ارتقاء به رتبه باال اجرایی براي احراز نامهشیوه

 

 .عمل خواهد شد «2١»ماده  «٤»در خصوص جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا با توجه به تبصره  (7-١-3

 اجرایی و ... یا )الف(، )ب(، )ج( و .... در مدرك دانشگاهی قید شده باشد با نظر هیات هایی که به صورت ممتاز، عالیمعدل: 1تبصره

  .ه ترتیب معادل یکی از ردیفهاي الف، ب و ج منظور خواهد شدب

و براي مدرك کارشناسی ارشد  12: در صورت قید نشدن معدل در دانشنامه تحصیلی عضو، براي مدارك کارشناسی معدل 2تبصره

 .شودگرفته میدر نظر  14معدل 

١-٤-7:) 

و دانشگاههاي معتبر خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم تحقیقات  ه()روزانه، شباندولتیهاي حضوري دانشگاههايبراي دوره -الف

  .درصد امتیاز محل اخذ مدرك قابل احتساب است 100 و فناوري

 ٨5 پردیس خودگردان دانشگاههاي دولتی و دانشگاه آزاد)پیام نور، مجازي و ...( ،براي دوره هاي غیر حضوري دانشگاههاي دولتی -ب

 .خذ مدرك قابل احتساب استدرصد امتیاز محل ا

  .درصد امتیاز محل اخذ مدرك قابل احتساب است 75ج( براي دانشگاههاي غیر انتقاعی، علمی و کاربردي و ... ،  
% امتیاز مربوطه و براي دانشگاههاي 100براي کلیه دانشگاههاي مستقر در مراکز استانها موضوع بند هاي الف و ب و ج :  3تبصره

 % امتیاز مربوطه قابل محاسبه می باشد.90تانها موضوع بند هاي الف و ب و ج مستقر در شهرس

 

  ( نحوه محاسبه امتیاز سوابق اجرایی و تجربی8ماده 
  .سقف امتیاز سوابق اجرایی و تجربی به شرح جدول ذیل است

 رتبه                                                 ردیف

 عامل ارتقاء

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

تا  10سوابق اجرایی و تجربی)بین  1
 درصد مجموع امتیازات( 35

 امتیاز 490تا  140 امتیاز 3٨5تا  110 امتیاز 290تا  ٨5 امتیاز 210تا  60

 نحوه توزیع امتیازات سوابق اجرایی و تجربی به شرح ذیل خواهد بود (1-8

 می باشد:حداکثر امتياز سوابق اجرايی به شرح زير 

 .خدمت  سنوات -1

 . تجربی مدیریت سنوات -2

 .و شوراهاي مصوب  کمیسیون ها، هیأت های،خصصعضویت در کمیته ها، کارگروه هاي ت -3

  ديپلم و کاردانی( ٨-١-١

  . امتیاز 1٨ و باالتر ، ارتقاء به رتبه سه16مهارتی رتبه به ازاي هر سال سابقه خدمت براي ارتقاء به  -الف

 .امتیاز 3 مسئول کارشناس و اداره معاون امتیاز، 4اداره رئیس امتیاز، 5مدیر معاون امتیاز، ٨ مدیر) مدیریت سابقه سال هر ازاي هب -ب

ا، کارگروهها و هیات ها که براساس قوانین و مقررات دانشگاه ایجاد شده اند ه کمیته شوراها، در عضویت سابق سال هر ازاي به –ج 

 امتیاز . 4زاي هر سال در هر کمیته به ا

 کارشناسی(٨-١-2

  . ، امتیاز39 و باالتر ، ارتقاء به رتبه دو29، ارتقاء به رتبه سه 21ارتی مه به ارتقاء براي خدمت سابقه سال هر ازاي به -الف  

 .امتیاز 4اره و کارشناس مسئول امتیاز، معاون اد 6امتیاز، رئیس اداره  7امتیاز، معاون مدیر  10به ازاي هر سال سابقه مدیریت)مدیر -ب 

در ، اندانین و مقررات دانشگاه ایجاد شدهها که براساس قوو هیاتکارگروهها ها،شوراها،کمیته در عضویت سابقه هرسال ازاي به -ج 

 .امتیاز 7هر کمیته به ازاي هر سال 
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 ایالمی دانشگاه و ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر هیات علم اجرایی براي احراز نامهشیوه

 کارشناسی ارشد  (٨-١-3

 .، امتیاز49 یک رتبه به ارتقاء ،39 دو رتبه به ارتقاء ،35 سه رتبه به ،ارتقاء26 مهارتی به ارتقاء براي خدمت سابقه هرسال ازاي به -الف

 .امتیاز 6امتیاز، معاون اداره و کارشناس مسئول  ٨اداره  امتیاز، رئیس 9امتیاز، معاون مدیر12به ازاي هرسال سابقه مدیریت)مدیر -ب 

یته به کم هر در اند شده ایجاد قانون موجب به که ها هیات و کارگروهها ها، کمیته شوراها، در عضویت سابق سال هر ازاي به –ج  

 .امتیاز ٨ازاي هر سال 
 دکتري( ٨-١-٤

 .امتیاز 59 یک رتبه به ارتقاءو  49 دو رتبه ،44 سه رتبه ،32مهارتیبه رت به ارتقاء براي خدمت سابقه سال هر ازاي به -الف 

 .(امتیاز ٨امتیاز، معاون اداره و کارشناس مسئول  10ادارهامتیاز،رئیس 11امتیاز، معاون مدیر14 ازاي هر سال سابقه مدیریت)مدیر به -ب 

 به کمیته هر در اند شده ایجاد قانون موجب به که ها هیات و کارگروهها ها، کمیته شوراها، در عضویت سابق هرسال ازاي به –ج  

  .امتیاز 10 سال هر ازاي

افرادي که با ابالغ انشایی عهده دار مسئولیتی می شوند که در تشکیالت تفصیلی دانشگاه موجود می باشد می توانند از امتیاز  :١تبصره  

  .مربوطه به سابقه مدیریتی بهره مند شوند
 .الف، ب، و ج مقاطع مختلف تحصیلی براي کمتراز یکسال به تناسب مدت، امتیاز لحاظ خواهد شداسبه امتیازات بندهايدرمح:2تبصره

سوابق تجربی براساس سنوات خدمت با مدرك تحصیلی در هر مقطع زمانی صورت می پذیرد. به عنوان مثال عضوي که با  :3تبصره  
 ـاسال ب 5ا لیسانس، ـسال ب 6دیپلم، ار با فوق ـسال سابقه ک 3فه می باشد و داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس درحال انجام وظی

  .مهارتی ارتقاء یابد به صورت ذیل می باشدرتبه که عضو بخواهد به  وق لیسانس می باشد طریقه محاسبه سنوات تجربی در صورتیـف
3*16+6*21+5*26=304 

 ( نحوه احتساب سوابق آموزشی 9ماده 

 .آموزشی مطابق جدول ذیل خواهد بوداز سوابق سقف امتی
 رتبه                                                   ردیف

 امل ارتقاءوع

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

درصد  20تا  5آموزشی)بین سوابق  1
 (امتیازات مجموع

 امتیاز 2٨0تا  70 امتیاز 220تا  55 امتیاز 170تا  40 امتیاز 120تا  30

 

 .به شرح ذيل خواهد بود آموزشینحوه توزيع سوابق  ( 9-١

 توسعه فردي، فراگیري و يا ارائه دوره هاي آموزشی( 9-١-١

اي علمی و آموزشی و آموزش هایی که در چهار چوب نظام آموزش کارکنان دولت به افراد مشمول طرح ارائه شده باشد و سمیناره 

هاي معتبر و مورد تائید که برابر ضوابط مصوب انجام گرفته باشد پس از تائید واحد موسسات یا دانشگاهاز  هاي صادرههمچنین گواهی

 امتیاز. 150و حداکثر تا امتیاز 30آموزش مدیریت برنامه و بودجه به ازاي هر یکصد ساعت آموزش 
 آموزش به همکاران ( 9-١-2

ی خود و یا سایر همکارانی که ارتباط شغلی دارند به روش استاد و شاگردي ان به نیروهاي تحت سرپرستکندر صورتیکه هر یک از کار

انتقال تجربه نمایند و این موضوع به تایید همکار و مدیر واحد ذیربط و تصویب هیات اجرایی برسد، به ازاي هر نفر آموزش گیرنده 

 .امتیاز 45و حداکثر  امتیاز 15

 سال سابقه کار باشد.آموزش دهنده حداقل باید داراي سه  تبصره:
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 ایالمو ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه  اجرایی براي احراز نامهشیوه

 

 استفاده از نرم افزار (9-١-3

 ( و ارائه گواهی معتبر دارد ICDL امتیاز اين عامل بستگی به طی دوره هاي هفت گانه)

 سقف امتیاز مهارت رديف

 internet 3 ري اطالعات و اطالعات و ارتباطاتمفاهیم پایه فناو 1
 5 (word)واژه پردازها 2
 5 (Excel)صفحه گستر 3
 5 (Access)بانکهاي اطالعاتی 4
 5 (Power point)ارائه مطالب 5
 7 استفاده از نرم افزارهاي تخصصی با تایید مسئول واحد 6

 30 جمع 
 

  .ایانه و رشته هاي شغلی مربوط حداکثر امتیاز تعلق می گیردبه دارندگان مدرك تحصیلی مرتبط با ر تبصره:

 تسلط و آگاهی به زبان خارجی( 9-١-٤

از تسلط وآگاهی به زبان خارجی، زبان انگلیسی یا سایر زبانهاي زنده دنیا بوده و به منظور سنجش و محاسبه امتیاز این بند  منظور 
هماهنگی و برگزاري آزمون کتبی یا شفاهی به شکل درك مطلب از متقاضیان نتیجه واجدین شرایط به گروه دروس عمومی معرفی تا با 

 .( قابل احتساب خواهد بود15، متوسط 25، خوب 35سطح )عالی  سهامتیاز این بند در .را اعالم نمایند
 واهد شدصورت وجود تقاضا و با هماهنگی با گروه دروس عمومی دو بار در سال آزمون فوق برگزار خدر  :١تبصره 

سقف امتیاز این بند  ، فرانسه،آلمانی و....دکتري در رشته زبان انگلیسی و به دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس :2تبصره 

 امتیاز( قابل احتساب است. 35)

امتیاز ، لیسانس  35کتري امتیاز این بند براي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و داجرایی تا برگزاري آزمون مربوطه با نظر کمیته  :3تبصره

 امتیاز اعمال خواهد شد. 15امتیاز و فوق دیپلم  25

 ( توسعه فردي:9-١-٥

امتیاز بر اساس  20تشخیص مدیر مربوطه حداکثر به  ،گرددمیي عضو در انجام وظایف شغلی توسعه فردي که منجر به افزایش بهره ور

 گیرد.عوامل زیر تعلق می

 سقف امتیاز مصادیق ردیف

 4 نظم و انضباط کاري 1
 4 استمرار در بهبودشایستگی و قابلیت فردي و  2
 4 حجم کار و پیگیري کارهاي محوله 3
 4 در محیط کار و کیفیت عملکرد تعاملنحوه  4
 4 پاسخ گویی و اطالع رسانی 5

 

 ( نحوه محاسبه امتیاز فعالیتهاي علمی، پژوهشی و فرهنگی 10ماده 

  .اي علمی، پژوهشی و فرهنگی به شرح جدول ذیل خواهد بودسقف امتیاز فعالیته
   رتبه                                                                  ردیف

 امل ارتقاءوع

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 فعالیتهاي علمی، پژوهشی و فرهنگی 1

 (امتیازات درصد مجموع 20تا  0)بین 

 2٨0تا  220تا  170تا  120تا 



7 
 

 ایالمو ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه  اجرایی براي احراز نامهشیوه

 

 ارائه پیشنهاد نوع و ابتکاري  (١٠-١

اهش منجر به ککه اجرایی شوراي نظام پپیشنهادات یا نظر هیأت به ازاي هر پیشنهاد مناسب که با ارائه مستندات کافی و مورد تایید 

 گیرد. از تعلق میامتی 10، بر حسب میزان اثر بخشی براي هر مورد )کاربردي(کیفیت و سرعت خدمات شده باشد يها و ارتقاهزینه

 اکتشاف و اختراع و کارهاي بديع هنري  (١٠-2

 10به ازاي هر مورد  ،باشد به تایید مراجع ذیربط رسیدهو اختراع و یا کارهاي بدیع هنري داشته  ،چنانچه فردي از کارکنان اکتشاف

 .امتیاز منظور خواهد شد

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر و ارائه مقاالت در سمینارهاي علمی (١٠-3

ارجی با ارائه هر مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی مورد تایید وزارت علوم یا نشریات علمی معتبر داخلی و خ يبه ازا (١٠-3-١

 .شوددر نظر گرفته مییاز امت  10مدرك و مستندات تا

 .شوددر نظر گرفته میامتیاز  5هر مقاله ارائه شده در سمینارهاي داخلی معتبر تا  يبه ازا (١٠-2-3

صورت از نصف امتیاز هر در غیر این .تبصره: مقاالت ارائه و یا چاپ شده می بایست با اهداف دانشگاه یا شغل مستخدم مرتبط باشد

 شد.مقاله برخوردار خواهد 

 تالیف و ترجمه کتاب ( ١٠-٤

 .گرددامتیاز منظور می 10امتیاز و هر ترجمه کتاب چاپ شده  20به ازاي هر کتاب چاپ شده تالیفی تا 

بودن امتیاز این بند  تبصره: کتاب چاپ شده تألیفی و یا ترجمه کتاب چاپ شده باید مرتبط با رشته شغلی بوده و در صورت غیر مرتبط

 شود.نصف می

 ارائه طرحهاي تحقیقاتی  (١٠-٥

چنانچه هر یک از کارکنان طرح تحقیقاتی را ارائه و در شوراي پژوهشی دانشگاه یا در سایر مراجع ذیصالح )به تشخیص هیات( به 

 .امتیاز منظور خواهد شد 10به ازاي هر طرح  ،تایید رسیده باشد

شده باشد به صادر یا نتایج آن بصورت قانون، مصوبه و بخشنامه  و چنانچه این طرحها اثربخشی در سطح ملی داشته باشد (١٠-٥-١

 .تا دو برابر امتیاز طرح قابل احتساب استاجرایی تشخیص هیات 
باشد( از ابتدا تا انتهاي ژوهشی )خدمات پشتیبانی مدنظر نمیبعنوان همکار اصلی پ ،که در طرحهاي تحقیقاتی کارکنانی (١٠-٥-2

 ،( فعالیت داشته باشنداجرایی ی یا طرحهاي مصوب و مورد تایید سایر مراجع ذیصالح )به تشخیص هیاتطرح با اعضاي هیات علم

 .منظور خواهد شد امتیاز 5به ازاي هر طرح 
 .خواهد بوداجرایی ارائه مدارك و مستندات کافی و احراز همکاري قابل قبول به تشخیص هیات *

 ارائه گزارشهاي موردي  (١٠-٦

ها، مستندسازي فرآیند فعالیتها که به تصویب ها و دستورالعملنامهالح روشها، تدوین و بازنگري آییناي موردي شامل اصارائه گزارشه

 .امتیاز به تشخیص هیات قابل احتساب می باشد 20براي هر مورد حداکثر تا  د،رئیس دانشگاه رسیده باش معاونت مربوطه یا

 :دريافت لوح تشويق و تقدير (١٠-7

 .امتیاز 15به ازاي هر لوح تشویقی از رئیس جمهور  -فال 

 .امتیاز 12به ازاي هر لوح تشویقی از معاون رئیس جمهور یا وزیر  -ب 

 .امتیاز 10به ازاي هر لوح تشویقی از رئیس دانشگاه، معاون وزیر یا استاندار  -ج 
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 ایالمهیات علمی دانشگاه و ارتقاء به رتبه باالتر اعضاء غیر  اجرایی براي احراز نامهشیوه

 

 .امتیاز ٨به ازاي هر لوح تشویقی از معاون دانشگاه یا فرماندار  -د 

 .امتیاز 6به ازاي هر لوح تشویقی از رئیس دانشکده یا مدیر ستادي  -و 

 .امتیاز 4به ازاي هر لوح تشویقی از سایر مدیران  -ز 

 کسب عنوان عضو نمونه (١٠-٨ 

 .امتیاز 30 حداکثر تا شوريکسب عنوان نمونه ک -الف

 .امتیاز 25 حداکثر تا کسب عنوان نمونه در سطح وزارت یا استانی -ب 

 .امتیاز 20 حداکثر تا سطح دانشگاه یا شهرستانکسب عنوان نمونه در  -ج

 رضايتمندي و تکريم ارباب رجوع  (١٠-9

راج شده امتیاز مربوط توسط امور اداري با عناوین چنانچه طرح تکریم در دستگاه اجرا شود براساس نظر سنجی و نتایج استخ -

 .مشابه منظور خواهد شد

 .چنانچه طرح اجرا نگردد نظر مسئول مستقیم مالك عمل قرار خواهد گرفت -

 .قابل احتساب خواهد بود 15و  25، 35امتیاز این قسمت در سه سطح عالی، خوب، متوسط و به ترتیب 

 تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی (١٠-١٠

هاي اخالقی، انضباط اداري و رعایت شعائر اسالمی و هنجارهاي جامعه و گسترش و تقویت پایبندي به ارزش 

 ز.امتیا 20اخالق در محیط کار با تایید مدیر ذیربط تا سقف 

 مشارکت در فعالیتهاي فرهنگی  (١٠-١١
هاد نمایندگی مقام معظم رهبري، معاونت فرهنگی، ن مانند توسط واحدهاي متولی امور فرهنگی هاي فرهنگی کهمشارکت در فعالیت

 .قابل احتساب خواهد بوداجرایی امتیاز با نظر هیات  20تا سقف و نظر کمیته  با تائید این واحدها ،پذیردانجام می ..بسیج کارکنان و ..

 ( سایر11ماده 

بق تحصیلی و اجرایی و امتیاز استفاده از نرم افزار، از یک رتبه به رتبه باالتر، به استثناي سواارتقا در محاسبه امتیاز  (1-11

 .شودن کسب رتبه قبلی در نظر گرفته میامتیاز بدست آمده براي سایر فعالیتها از زما

 گردد.برگزار میدو نوبت در سال)مرداد و بهمن(  با نظر کمیته اجرایی ،ی مدارك جهت ارتقاي رتبه کارکنانبررسجلسه ( 2-11

 باشد.راي حکم کارگزینی ارتقاء به رتبه باالتر از تاریخ کسب امتیاز تایید شده در کمیته اجرایی می( تاریخ اج3-11

 ( رعایت سقف امتیاز عوامل ارتقاء بر اساس رتبه هاي مختلف الزامی است.4-11

 

سیده و با تایید رئیس دانشگاه به به تصویب ر ایالمهیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه  02/1394/    خ تاریدر جلسه  نامهشیوهاین 

 .خواهد شد بازنگری اجرایی، در صورت نیاز توسط هیاتباشد و میسال بصورت آزمایشی قابل اجرا                  مدت 


