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 اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی شیوه انهم 

 زمیدااگشنه خوار 
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 سم الّله الرحمن الرحیم ب 

 زمیاجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دااگشنه خوار شیوه انهم

 

دستور العمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیر هیاا     6در اجرای ماده ، خوارزمی  تبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاهکمیته ارتقاء ر

دساتور   42/7/27آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیا  علمی دانشگاه )ابالغای ماور     " 42ماده "علمی دانشگاه موضوع 

شاخص ا  نحوه تخصیص امتیازلسا  متعدد مورد بازنگری قرار داد و را طی ج  6/01/29العمل  اجرایی ارتقاء رتبه مور  

 :رسیدصویب تبه شرح ذیل به های عوامل ارتقا 

اعضا در صور  کسب حد نصاب امتیازا  الزم از عوامل مندرج در این دستور العمل وحداقل مد  توقا  الزم   :1ماده 

 9مشروط به اینکه میانگین امتیازا  مرباوط باه ارزیاابی      لمی ،استخدامی اعضای غیر هیا  عیین نامه آ 42مندرج در ماده 

درصد کمتر نباشد ، پس  21،  07، 01،  77از  0، و  4،  9سال منتهی به تقاضای رتبه آنان به ترتیب برای رتبه های مهارتی ، 

 ی یابند.از طرح  و بررسی در کمیته ارتقاء با تصویب هیا  اجرایی دانشگاه به رتبه باالتر ارتقا م

 

زمیناه ععالیتهاای وی را در اماور     ، سازمانی / شالل ماورد تصادی عضاو      عالوه بر وظای  پست دانشگاه می تواند    تبصره :

 مشروحه ذیل عراهم کند: 

 . مرتبط با وظای  شللیطرح های پژوهشی و مطالعاتی همکاری در  مطالعه وتحقیق درزمینه وظای  محول و  ال (

 . علمی  اعزایش سطح کیفی خدما به منظور  جدید  هایتقاء سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادتالش برای ار  ب(

 ارتقای کیفی حوزه ععالیت خود.برای لی لبین الم تجربیا  ملی و تالش برای دستیابی به آخرین اطالعا  علمی و   ج (

 شود . عضو ارایی حوزه ععالیتنوآوری در وظای  محوله به گونه ای که موجب اعزایش اثر بخشی وک  د( 

 با حوزه ععالیتهای مربوط .مرتبط استفاده از عن آوریهای نوین   ه(
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دستور العمل اجراییی   ) عضو در صور  داشتن حداقل ماندگاری مندرج در جدول ذیل و احراز شرایط مندرج در : 2ماده 

ت اجرایی به رتبه باالتر ئزمانی محل خدمت و تصویب هیمواعقت واحد سا با درخواست عضو، (ارتقای رتبه اعضای دانشگاه 

 ارتقاء می یابد .

 ارتقاء به رتبه باالتر یجدول حداقل مد  توق  الزم برا
 )سال( حداقل مدت توقف دررتبه قبل مدرک تحصیلی رتبه ردیف

 مقدماتی 0

 0 کاردانی یا سطح یک حوزه

 0 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 0 ا سطح سه حوزهکارشناسی ارشد ی

 0 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 مهارتی 4

 8 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 9رتبه  9

 10 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 سی ارشد یا سطح سه حوزهکارشنا

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 4رتبه  2

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 0رتبه  7
 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 

(  این شیوه نامه حداکثر  0با رعایت ضوابط مقرر در ) ماده   سطح یک حوزهیا  مدرک تحصیلی کاردانیدارای اعضای   :1تبصره 

 ارتقا می یابند.  رتبه سهتا 

سال توق  در  0رار دارند با حداقل ق 2مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبهدارای اعضای در موارد خاص    :2تبصره 

  «سه چهارم»برای سوابق اجرایی و تجربی و کسب  امتیازا  تعیین شده امتیاز از حداکثر «دو سوم »حداقل  و کسب 4رتبه 
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با  ، امتیاز از مجموع عوامل چهارگانه«  1160»فعالیتهای علمی ،پژوهشی و فرهنگی و کسب حداقل امتیازا  تعیین شده برای  امتیاز از حداکثر

 .می یابد ارتقاء 0اجرایی به رتبه  هیئتصویب تو  درخواست عضو، مواعقت واحد سازمانی محل خدمت

) تااری  اباالآ آیاین ناماه اساتخدامی       27/ 42/7سوابق خدمت دولتی کارکنان قراردادی دانشاگاه تاا تااری      کلیه : 3تبصره 

ازاد به آنها اختصاص می یابد و سوابق  خدمت قابل احتساب مجدید( محاسبه و در صور  احراز امتیازا  الزم رتبه باالتر 

 بر احراز یک رتبه ، برای کسب رتبه بعدی ذخیره می گردد.

مد  خدمت نظام وظیفه برای آن دسته از اعضای غیر هیا  علمی کاه قبال از تااری  اجارای آیاین ناماه ابالغای        :  4تبصره 

به رتبه باالتر قابل  در دانشگاه استخدام یا به کارگیری شده اند به عنوان حداقل مد  توق  الزم برای ارتقا 42/7/27مور  

 احتساب می باشد.

ایان   64مرخصی بدون حقوق ، انفصال موقت  و مرخصی اساتعالجی موضاوع مااده     ایام تعلیق ، آماده به خدمت ، : 3ماده 

ماندگاری ضروری برای ارتقا به رتبه باالتر نیست و به همان میزان تاری  استحقاق برای دریاعت رتبه  آیین نامه جزو حداقل

 ویق می اعتد.تع

عضو زن رسامی و پیماانی ،باا     «سه چهارم وقت »و سه چهارم از مد  خدمت  «نیمه وقت » نیمی از مد  خدمت   : 4ماده 

دستور العمل اجرایای ارتقاای رتباه اعضاای     « 0»آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و ماده « 42»رعایت مفاد ماده 

 وب می شود.دانشگاه برای ارتقای رتبه وی محس

رعایت ضوابط مقرر در این آیاین ناماه    در صورتی که مدرك تحصیلی عضو در طول مد  توق  در یک رتبه با : 5اده م

ارتقا یابد ، مد  زمان توق  برای ارتقا به رتبه باالتر متناسب با زمان توق  با مدرك تحصیلی  باالتری به مدرك تحصیلی

 .قدیم و جدید محاسبه می گردد

یاک دوم  د نا باالتری کسب نمایپذیرعته شده تحصیل داده ومدرك ادامه  خدمت  مد   اعضاء در حین چنانچه   : 1 تبصره

 محاسبه می گردد .به لحاظ مد  توق  و امتیاز سوابق تجربی  و زیر دیپلم   دیپلم تحصیلی كسابقه خدمت آنان با مدر

 ارائه نمایند  ی راباالترپذیرعته شده ه مدرك تحصیلی برای اعرادی که در ضمن مد  توق  در یک رتب  : 2تبصره 

 زمان توق  متناسب با مدرك تحصیلی قبلی و جدید ارائه شده مطابق عرمول زیر محاسبه خواهد شد .
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ن تر حداقل مدت زمان توقف در رتبه قبل بر اساس مدرک پایی  

063  ×) تر  ف در رتبه قبل بر اساس مدرک باالحداقل مدت زمان توقــ   (  سابقه خدمت با مدرک پایین تر در رتبه فعلی  ×  

 مد  زمان مورد نیاز توق  برای ارتقاء به رتبه باالتر برابر است با :

 
        بر اساس مدرك باالتر حداقل مد  زمان توق  در رتبه قبل               

 

 
 

 

 :عبارتند از  عوامل ارتقاء رتبه و دامنه امتیازا  آن  : 6ه ماد

 سوابق تحصیلیل ( ا

 سوابق اجرایی وتجربیب( 

 سوابق آموزشیج( 

 فرهنگی پژوهشی و -فعالیتهای علمید( 

 
 مدرک تحصیلی        

 
 عوامل ارتقا

مدرک تحصیلی کیاردانی  

 یا همتراز با آن 

مدرک تحصیلی کارشناسیی   

 با آن  یا همتراز

مدرک تحصییلی کارشناسیی   

 با آن  ارشد یا همتراز

مییدرک تحصیییلی دکتییری  یییا   

 آن همتراز

 امتیاز« 971» امتیاز« 401» امتیاز« 401» امتیاز«  021» صیلیتحسوابق (الف

 

 
 رتبــه                      

 عوامل ارتقا
 1بهرت 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتی

 امتیاز  490تا   021 امتیاز  385تا   001 امتیاز  290تا   07 امتیاز  210تا   61 اجرایی و تجربی( سوابق  ب

 امتیاز  280تا   71 امتیاز  220تا   77 امتیاز  170تا   21 امتیاز  120تا   91 ج ( سوابق آموزشی   
د( فعالیتهای علمی،پژوهشی و  

 فرهنگی 
 امتیاز  280تا  امتیاز  220تا  امتیاز  170تا  امتیاز  120تا 

 

و  فعالیتهیای علمیی  »و   «سیوابق آموزشیی   »  در خصوص «د» و «ج» امتیازا  قابل محاسبه از ردی  های درصد 50 حداقل :تبصره 

 باید در دوره توق  برای ارتقا به رتبه باالتر کسب شده باشد. « فرهنگی
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  971و دکتارا   401کارشناسای ارشاد     401کارشناسای    021امتیاز این عامل بارای کااردانی    سق    سوابق تحصیلی  : الف(

 محاسبه می شود. شرح جدول ذیل باشد که  به امتیاز می

 

 مقطع تحصیلی

 شاخص
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد
 دکتری

 021 004 02 76 مدرك

ارتباط رشته تحصیلی 
با پست یا شغل مورد 

 تصدی

 97 40 40 02 مرتبط
درصد امتیاز مدرک  70غیر مرتبط) 

 مرتبط (
01 07 41 4247 

دانشگاه محل   
 اخذ  مدرك 

دانشگاههای دولتی و 
دانشگاههای معتبر خارج 

 از کشور 
76 02 004 021 

دانشگاههای علمی 
کاربردی ، آزاد، غیر 

درصد  01انتفاعی و .... ) 
 امتیاز دولتی و ...(

27 67 21 004 

 تیاز معدلام

 97 40 40 02  07باالی  

درصد امتیاز  01) 07زیر 
 ( 07معدل باالی 

00 07 44 40 

 

ماالك تفکیاک باه مارتبط یاا غیار        ارتباط رشته تحصیلی با پست یا شلل مورد تصادی توضیح اینکه در خصوص شاخص 

 دانشگاه می باشد.   شرح مشاغل کتابومشاغل و ارزشیابی طبقه بندی کتاب ،مرتبط 
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 سق  امتیاز این عامل به شرح جدول ذیل می باشد.  : ب ( سوابق اجرائی وتجربی

 

 رتبــه             
 
 

 عوامل ارتقا

 1رتبه 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتی

 اجرایی و تجربی ( سوابق  ب
 امتیاز  210تا   60

 

 امتیاز  290تا   07

 

 امتیاز  385تا   001

 

 امتیاز  490تا   021

 

 

با احتساب یک امتیاز برای هرسال خدمت مرتبط باا شالل ماورد تصادی وناوع مادرك تحصایلی ، امتیااز          وات خدمت :سن -1

  حاصل از سنوا  خدمت از عرمول زیر محاسبه می شود:

ام )دیاپلم تاا   n مد  زمانی است که عرد با مادرك تحصایلی در دوره    ضریب امتیاز با توجه به نوع مدرك و     که 

 مطابق جدول زیر تعیین می شود.  aدکترا(خدمت نموده است.ضریب 

 دیپلمفوق  لیسانس فوق لیسانس دکتری مقطع تحصیلی

 a 97 91 47 00ضریب 

 

، یک دوم سابقه خدمت  اعضایی که در حین خدمت ادامه تحصیل داده ومدرك پذیرعته شده باالتری کسب نمایند تبصره :

 ك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم محاسبه و امتیاز مدرك جدید در سنوا  خدمت لحاظ می گردد.آنان با مدر

و کارشناس مسئول   0و معاون اداره   01رئیس اداره 04 معاون مدیر  07به ازای هرسال مدیریت برای مدیر  سنوات مدیریتی: -2

 امتیاز می باشد. 021امتیاز تعلق می گیرد. سق  امتیاز این بند  6

 

باه ازای هار حکام یاا اباالآ        :دانشیگاه   شوراهای مصوب هیأتها و سیونها ،یعضویت در کمیته ها ، کارگروههای تخصصی ، کم -3

امتیاز  07 ) رئیس دانشگاه ، معاونین دانشگاه و مدیر امور اداری و منابع انسانی (صادره از سوی مقام صالحیت دار دانشگاه 

 امتیاز منظور می شود .  61وحداکثر تا از منوط به ارائه صور  جلسه ( امتی 7امتیاز برای ابالآ و  01) 

   .رسمی می باشند به موجب مقررا  دانشگاه ایجاد شده و باید  شوراها وکمیته ها وکارگروهها تذکر :

 

=امتیاز سنوات خدمت   
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 ج( سوابق آموزشی:

 رتبــه             

 

 عوامل ارتقا

 1رتبه 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتی

 امتیاز  280تا   71 امتیاز  220تا   77 امتیاز  170تا   21 امتیاز  120تا   91 ج ( سوابق آموزشی

 

تاییاد شاده   و تخصصی  دوره عمومی  امتیاز این عامل به ازای هر ساعت توسعه فردی، فراگیری ویا ارائه دوره های آموزشی : -1

 تعلاق  امتیااز  041امتیااز  تاا ساق      7/1و  1/ 9باه ترتیاب     هتوسط اداره توانمناد ساازی و آماوزش نیاروی انساانی دانشاگا      

اعضاا  اساتخدام   یاا  طی شده قبال از جاذب  عمومی دوره های آموزشی  و بدو خدمت به دوره آموزش توجیهی  .می گیرد 

  امتیازی تعلق نمی گیرد.

 به دوره های تخصصی قبل از جذب و استخدام امتیاز تعلق می گیرد. تبصره :

مدیریت مرباوط   و تایید  که با پیشنهادمی باشد  21امتیاز این عامل حداکثر  :کاران از طریق انتقال تجارب شغلیآموزش به هم -2

 قابل محاسبه است.کمیته ارتقا و 

 امتیاز پست یا شغل

 21 معاون مدیر و مدیر

 97 رئیس اداره

 91 معاون اداره  و کارشناس مسئول

 47 کارشناس

 41 سایر پست ها و مشاغل 

 

  امتیاز مربوط تعلق می گیرد. %01درخصوص اعرادی که حکم سرپرستی دارند  
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مدیریت  اماور اداری و مناابع انساانی نسابت باه تادریس و برگازاری  دوره هاای           به همکارانی که با مجوز و تایید تبصره :

 امتیاز تعلق می گیرد. 21آموزشی شللی اقدام می نمایند سق  

برای دارندگان گواهی طبق جدول ذیل و برای کارکنانی که عاقاد   امتیاز این عامل تفاده از نرم افزارها:میزان تسلط به اس -3

 امتیاز قابل احتساب می باشد.  77با تأئید مرکزانفورماتیک محاسبه وتا حداکثر گواهینامه می باشند 

 امتیاز مهارت ردیف

 4 مفاهیم پایه عناوری اطالعا  1

 4 ومدیریت عایلها( )مبانی کامپیوتر 2

 Internet 2)اطالعا  وارتباطا  ) 3

 Word 04)) واژه پردازها 4

 Excel 04)) صفحه گسترده 5

 Access 9))بانکهای اطالعاتی  6

 Power point 2)ارائه مطالب )  7

 04 نرم اعزار اتوماسیون اداری 8

 02 نرم اعزار تخصصی 9

امتیااز(   92 )  7تاا   0های حداکثر امتیاز بناد ،رشته های شللی مربوط  رتبط با رایانه وبه دارندگان مدرك تحصیلی م تبصره: 

 تعلق می گیرد.

سطح ) خاوب ، متوساط و ضاعی   ( باه ترتیاب       درگاه اایون اداری دانشائول اتوماسااجدول مربوط با تایید مس 0امتیاز بند 

  تخصایص ارتقااء  کمیتاه  اعضاای  و  مادیر واحاد مربوطاه   اییاد  باا ت   2بند امتیاز می شود  ( اختصاص داده 2-6-04) ا  نمر

 می یابد . 

  اعالم می شود.کارکنان  جدول مذکور طی نامه به  2نحوه ارزیابی بند 

 



11 

 

 

 یا   آموزش زبانهای خارجی گواهی معتبر از موسسا ارائه از طریق امتیاز این عامل   یزان تسلط به زبانهای خارجی:م - 4

زبانهای خارجی دانشگاه خوارزمی و مطابق جدول گروه آموزشی از طرف نمره تائید ان در دانشگاه و برگزاری آزمون زب

 زیر محاسبه می شود:

 ضعی   متوسط خوب خیلی خوب عالی سطح زبان

 01 41 91 21 71 امتیاز

 

  97، و 91،  49،  04به ترتیب  دکتری کارشناسی ارشد وکارشناسی ، ،کاردانیتحصیلی به دارندگان مدرك :  1تبصره 

 تعلق می گیرد.امتیاز 

روسی( سق  امتیاز  عربی، آلمانی، کارشناسی زبانهای خارجی ) انگلیسی ، عرانسه،تحصیلی به دارندگان مدرك  : 2تبصره 

 .تعلق می گیرد

ا مدرك معتبر اخاذ  کارکنانی که ادعای تسلط به زبان خارجی دارند  به موسسا  معتبر مراجعه نموده  و گواهی ی : 3تبصره 

 نمایند که اینگونه مدارك پس از استعالم به گروه زبان خارجه دانشگاه تعیین سطح  و امتیاز دهی خواهد شد.

 در صور  لزوم یک بار در سال در دانشگاه آزمون تعیین سطح  زبان برگزار خواهد شد. : 4 تبصره

د کامل و به ازای هر عراینتخصیص می یابد مدون کردن عرایند کار امتیاز به  07تا سق   امتیاز این شاخص : توسعه فردی - 5

. تعلق می گیرد امتیاز 7 که بر اساس شیوه نامه عرایند کار تنظیم شده باشد دارای علو چار   
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 :  فرهنگی پژوهشی و –د( فعالیتهای علمی 

 

 رتبــه                      

 عوامل ارتقا
 1بهرت 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتی

 امتیاز  280تا  امتیاز  220تا  امتیاز  170تا  امتیاز  120تا  د( فعالیتهای علمی،پژوهشی و فرهنگی  

 

هیاا   به ازاء هر پیشنهاد مناسب که با ارائه مستندا  کااعی وماورد تائیاد     امتیاز ( 20) تا سقف  نو و ابتکاری: های ارائه پیشنهاد -1

 به شرح جدول ذیل امتیاز تخصیص می یابد.  شود ارتقاء کیفیت وسرعت خدما  منجر به کاهش هزینه ها و کهاجرایی 

 پیشنهادهای اجرا شده در سطح دستگاه پیشنهادهای اجراشده در سطح واحد و اجرا نشده در سطح دستگاه پیشنهادهای اجرانشده در سطح واحد

 امتیاز 01تا  امتیاز 4 امتیاز 3

 

در صورتیکه که عرد اختراعی را انجام داده واین اختاراع   امتیاز ( 15:) تا سقف  بدیع هنری ثبت اکتشافات واختراعات وکارهای -2

همچنین چنانچه عرد اقدام به خلق یک اثر هنری بدیع نماید با ،رسیده باشد کشور  به تائید سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی

 امتیاز  07حداکثر تا  مراجع ذیربط قانونیتائید 

 شاخص های بر اساس   امتیاز مقاال  (امتیاز  20)تا سقف  ارائه مقاله در سمینارهای علمی :  در مجالت معتبر وانتشار مقاالت  -3

 یابد.می اختصاص به شرح ذیل  از سوی معاونت پژوهش و عناوری  عمومی پذیرش مقاال  و اعتبار مجال  

 امتیاز . 41( تا ISI چاپ مقاله در نشریا  معتبر بین المللی  )  0-9

 .امتیاز  02تا ( CIS ) به ازای چاپ هرمقاله درمجال  معتبر علمی وپژوهشی داخلی  4-9

 .امتیاز 01ترویجی تا  –چاپ مقاله در نشریا  علمی  9-9

 امتیاز. 0سمینارهای بین المللی تا  به ازائ  ارائه هر مقاله کامل در     2-9

 . امتیاز 7ی ارائه شده در سمینارهای داخلکامل به ازای هرمقاله  7-9  

 . امتیاز  01و تا سق   امتیاز 9که جنبه ژورنالیستی دارند و در نشریا  عمومی به چاپ رسیده باشد  مقاال  عمومی 6-9   
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 امتیاز.  0و   4به ازای چاپ و انتشار چکیده مقاال  در سمینارهای بین المللی و داخلی به ترتیب   7-9

 .امتیاز 1 / 77و   7/0در مجال  بین المللی  و داخلی به ترتیب    پذیرش  یا ارائه پوستر   به ازای 0-9

با تایید کمیته ارتقااء دانشاگاه خاوارزمی     امتیاز 9امتیاز  و تا سق    0ازای هر مقاله چاپ شده در مجال  دانشگاه به   2-9

 منظور می گردد.

  ر از سق  امتیاز هر عنوان اختصاص یابد.درصد بیشت 01به مقاال  چاپ شده با نام دانشگاه  خوارزمی  تبصره  : 

و امتیااز   07تاا   امتیاز وکتاب ترجماه شاده حاداکثر     41برای کتب تالیفی حداکثر تا  امتیاز ( 20) تا سقف  :ترجمه کتاب  تألیف و -4

 .منظور می شود با نظر اعضای کمیته ارتقا  امتیاز  7کتب گردآوری شده تا سق  

 امتیاز ( 15)تا  ارائه طرحهای تحقیقاتی -5

امتیااز بارای     7/7دانشگاه رسیده باشد تاا   هیا  اجراییامتیاز این عامل متناسب با هرطرح که گزارش نهایی آن به تصویب 

 .محاسبه می شود مورد هر 

 04 امتیاز وتا سق  6شللی تدوین شده  )آموزشی ،پژوهشی و ....(  طبق نظر  کمیته ارتقا تا  به ازای هر شیوه نامه  : 1 تبصره

 .امتیاز تعلق می گیرد

از نظار مشاورتی معاونات پژوهشای       4،9،2،7در صور  لزوم ، هیا  اجرایی در خصوص امتیاز دهی به بندهای   : 2تبصره 

 بهره مند خواهند شد.

ناا باه   گزارشاهایی کاه ب  و ، نیم ساالنه امتیاز این عامل با توجه به ارائه گزاشهای عملکرد ساالنه  : ارائه گزارشهای موردی -6

 امتیااز تعیاین   07تاا ساق    امتیااز   9باه ازای هار گازارش    باا تاییاد کمیتاه ارتقااء     دستور مقام ماعوق انجام شاده اسات   

 می گردد. 

    منظور می گردد.ماعوق یا مسئول  تایید مدیربه شرط  امتیاز این عامل 
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باه ازای  و  بنای دریاعت لاوح وتشاویق هاای کتبای اسات     امتیاز این عامل بر م امتیاز ( 50)تا سقف  :یافت لوح تشویق وتقدیردر -7

که در راستای انجام بهینه وظای  محوله شللی عرد دریاعت شاده باشاد امتیاازا  باه     کتبی یا تقدیرنامه دریاعت لوح تشویق 

 .شرح جدول ذیل تعیین می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیااز و   91نمونه اساتانی   امتیاز و 21کسب عنوان نمونه کشوری هر بار به ازای   امتیاز ( 40)تا سقف  کسب عنوان عضو نمونه: -8

 محاسبه می گردد. متیازا 41 کسب عنوان نمونه دانشگاه

تعیین می شاود   21سق  امتیاز این عامل   رعایت شعائر اسالمی و مذهبی و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی: ، تکریم ارباب رجوع -9

 مادیریت  امتیاز توسط  41 و بر اساس  شاخصهای جدول ذیل عضو   مستقیم مسئول رئیس یا توسط مدیر، آن  امتیاز  71 که

 .اختصاص می یابد و اعضا کمیته  ارتقا و منابع انسانی اداریامور 

 شاخصهای ارزیابی

 امتیاز

70 50 30 10 

 ضعیف متوسط خوب عالی

     نظم و آمادگی برای ارائه خدما  به ارباب رجوع

     رعایت ادب ونزاکت وعدالت و انصاف درارائه خدما 

     آراستگی ظاهری مطابق شئونا  اسالمی

     برای ارائه اطالعا  و توضیحا  کاعی آمادگی

     اکار متناسب با نوع کار وععالیته وجوه تمایال  مثبت به

 

 امتیاز مقام تشویق  کننده

 15 رئیس جمهور

 13 معاون رئیس جمهور

 12 وزیر

 10 یاست دانشگاهر

 8 معاونین دانشگاه

 6 مدیران وروسای دانشکده ها و پژوهشکده  و موسسات تحقیقاتی

 4 معاون مدیر
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4، رتبه  9رتبه  گانه برای ارتقاء به رتبه مهارتی ، 2حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل  حداقل امتیاز مورد نیاز و 

 به شرح ذیل می باشند: 0و رتبه 

 وضوعم ردیف

 حد اقل امتیاز مورد نیاز 

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
دکتری 

 تخصصی

 611 721 711 271 ارتقاء به رتبه مهارتی  0

 071 771 741 601 9ارتقاء به رتبه  4

 0011 0111 291 _ 4ارتقاء به رتبه  9

 0911 0411 _ _ 0ارتقاء به رتبه  2

 

هدا از امتیازا  یک مقطع تحصیلی باالتر در حداقل مد  زماان توقا  ، ساوابق تحصایلی ،     جانبازان و عرزندان ش  : 7ماده 

 ،میزان تسلط به نرم اعزار و میزان تسلط به زبانهای خارجه برخوردار می شوند.سوابق تجربی 

زم را کسب نکارده اناد   بررسی پرونده  ارتقا کارکنانی که در کمیته تخصصی  مطرح  شده و  به هر دلیل امتیاز ال:   8ماده   

 .گیردمی  ماه بعد از تاری  قبلی  مجددا  مورد بررسی قرار 9حداقل 

 

خیوارزمی  هییات اجراییی منیابع انسیانی دانشیگاه        21/12/97 جلسه میور   هشتادمین یکصدو در  تبصره  18ماده و  8 در شیوه نامه اجراییاین  

 .است به تصویب رسیده و شده رسی رب
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