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 اعضای غیر هیات علمیرتبه دستور العمل اجرایی ارتقاء                 

 اردکان« آئین نامه استخدامی دانشگاه  24»موضوع ماده                 

 

ل دستور العم 2ماده  15آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و در راستای بند  24دستور العمل اجرایی ماده  6در اجرای ماده 

یف هیات اجرایی منابع انسانی، نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجزای شاخصهای عوامل ارتقای رتبه اعضای نحوه تشکیل وظا

 مشمول این آئین نامه توسط هیات اجرایی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

آئین نامه استخدامی  24بی موضوع ماده واجد شرایط مدرک تحصیلی و سنوات تجر و قراردادیاعضای رسمی و پیمانی  - 1ماده 

مشروط به اینکه  ،کسب حد نصاب الزم از عوامل ذیل ارائه تقاضا از سوی عضو و( در صورت 1اعضای غیر هیات علمی )جدول شماره 

، 75یک از به ترتیب برای رتبه های مهارتی، سه، دو،  میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضای رتبه آنان

  .ارتقاء می یابند باالییبا تصویب هیات اجرائی به رتبه  ،نباشدکمتردرصد  90، 85، 80
  1به رتبه باالتر                        جدول شماره  ءجدول حداقل مدت توقف الزم برای ارتقا                           

 حداقل مدت توقف دررتبه قبل مدرک تحصیلی رتبه ردیف
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 مقدماتی

 0 دانی یا سطح یک حوزهکار

 0 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 0 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 0 دکتری تخصصی یا سطح چهارحوزه

 

2 

 

 

 مهارتی

 8 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 4 سطح چهارحوزهدکتری تخصصی یا 
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 3رتبه 

 10 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهارحوزه
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 2رتبه 

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهارحوزه

 6 سی ارشد یا سطح سه حوزهکارشنا 1رتبه  5

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهارحوزه

 ییجراا هیأت

 منابع انسانی 

 اردکاندانشگاه 
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فراهم  را می تواند عالوه بر وظایف پست مورد تصدی عضو، زمینه فعالیتهای وی در امور مشروحه ذیل دانشگاه –1تبصره 

 نماید.

 بط با وظایف شغلی؛ مرت مطالعاتیی و طرح های پژوهشو همکاری در  همطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول -الف 

 تالش برای ارتقاء سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهای جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی؛ -ب

 تالش برای دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقاء کیفی حوزه فعالیت خود؛ -ج

 موجب افزایش اثربخشی و کارایی حوزه فعالیت عضو شود؛به گونه ای که  هنوآوری در وظایف محول -د

 استفاده از فن آوری های نوین در ارتباط با حوزه فعالیت های مربوط؛ -هـ 

 می توانند ارتقاء یابند. 3اعضای دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه، حداکثر تا رتبه  – 2ماده 

 ن عبارتند از : آتبه و امتیازات عوامل ارتقاء ر – 3ماده 

 2جدول شماره                                                                                                             

 

 ردیف

 مدرک تحصیلی

 

 عوامل ارتقاء

مدرک تحصیلی کاردانی 

 یا همتراز با آن

مدرک تحصیلی کارشناسی 

 آنیا همتراز با 

ارشناسی مدرک تحصیلی ک

 ارشد یا همتراز با آن

مدرک تحصیلی دکتری یا 

 همتراز با آن

 امتیاز 350 امتیاز 280 امتیاز 210 امتیاز 140 سوابق تحصیلی 1

 

 

 3شماره جدول                                                                                                              

 

 ردیف

 تبه ر

 

 عوامل ارتقاء

                           

 رتبه مهارتی  

                    

 3رتبه         

              

 2رتبه               

 

 1رتبه 

 امتیاز 490تا  140 امتیاز 385تا  110 امتیاز 290تا  85 امتیاز 210تا  60 سوابق اجرایی و تجربی 2

 امتیاز 280تا  70 امتیاز 220تا  55 امتیاز 170تا  40 امتیاز 120تا  30 شیآموز سوابق 3

پژوهشی و  –فعالیتهای علمی  4

 فرهنگی 

 ا متیاز 280تا  ا متیاز 220تا  ا متیاز 170تا  ا متیاز 120تا 

« و 2وقف در رتبه »« سال ت8حداقل » « قرار دارند، با2دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه » ،در موارد خاص -1 تبصره

برای سوابق اجرایی و تجربی و کسب سه چهارم امتیاز از حداکثر « از حداکثر امتیازات تعیین شده امتیاز کسب حداقل »دو سوم

خواست امتیاز از مجموع عوامل چهارگانه با در 1160امتیازات تعیین شده برای فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی و کسب حداقل 

  به رتبه یک ارتقاء می یابند. وتصویب هیات اجرایی ت واحد سازمانی محل خدمتعضو، موافق

در خصوص سوابق آموزشی و فعالیتهای علمی و فرهنگی باید  4و  3هایردیف درصد امتیازات قابل محاسبه از 50حداقل  -2تبصره

 در دوره توقف برای ارتقاء به رتبه باالتر کسب شده باشد.
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 این آیین نامه به شرح ذیل می باشد. 3عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده شاخصهای  – 4ده ام

 4جدول شماره  

 سوابق تحصیلی  –الف 

 مدرک تحصیلی -1

 میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی  -2

 محل اخذ مدرک تحصیلی  -3

 معدل مدرک تحصیلی ارائه شده -4

  سوابق اجرایی و تجربی -ب

 سنوات خدمت -1

 سنوات مدیریتی-2

گروههای تخصصی، کمیسیونها، هیاتها و کارعضویت در کمیته ها،  -3

 شوراهای مصوب

 سوابق آموزشی  -ج

 فراگیری و یا ارائه دوره های آموزشی -1

 آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی -2

 میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها  -3

 خارجی  یزبانهاتسلط به میزان -4

 توسعه فردی  -5

 پژوهشی و فرهنگی  –فعالیتهای علمی  -د

 ارائه پیشنهاد های نو و ابتکاری -1

  و کارهای هنری اکتشافات و اختراعات-2

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر -3

 ارائه مقاالت در سمینارهای علمی -4

 تالیف و ترجمه کتاب  -5

 پژوهشی و مطالعاتی های مکاری در طرح، مشارکت و هارائه  -6

 ارائه گزارشهای موردی  -7

 دریافت لوح تشویق و تقدیر  -8

 کسب عنوان عضو نمونه  -9

 تکریم ارباب رجوع  -10

 تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی  -11

 مشارکت در فعالیتهای فرهنگی  -12

   فناورانه اقدامات-13

 

گانه برای ارتقاء به رتبه های مهارتی،  4بل محاسبه از مجموع عوامل حداکثر امتیاز قاحداقل امتیاز مورد نیاز و  -5ماده 

 :به شرح ذیل می باشد 1و رتبه  2، رتبه 3رتبه 

 5جدول شماره                                                                                                                       

 ز مورد نیازامتیاداقل ح موضوع یفدر

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 600 540 500 470 ارتقاء به رتبه مهارتی 1

 850 770 720 680 3ارتقاء به رتبه  2

 1100 1000 930 - 2ارتقاء به رتبه  3

 1300 1200 - - 1ارتقاء به رتبه 4
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           الف ( سوابق تحصیلی:    

 6جدول شماره                                             جدول امتیاز سوابق تحصیلی                                                   

 

 ردیف
 شاخصها

درصد 

 )سقف(

سقف امتیاز مدرک 

 (140)کاردانی 

سقف امتیازمدرک 

 (210کارشناسی)

سقف امتیاز مدرک 

 (280کارشناسی ارشد)

درک یازمامت فسق

 (350را)دکت

 245 196 147 98 %70 مدرک تحصیلی 1

 35 28 21 14 %10 محل اخذ مدرک تحصیلی 2

 35 28 21 14 %10 معدل 3
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میزان ارتباط رشته تحصیلی با 

 شغل مورد تصدی
10% 14 21 28 35 

 

 6ار شم دولج 1ف ر ردیج دتحصیلی مختلف مندر سوابقسقف امتیاز  %70بر اساس  امتیاز مدرک تحصیلی : – 1الف (

 اعطا می گردد .

سقف  %10: در صورت مربوط و مشابه بودن بر اساس  امتیاز مربوط به رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی – 2الف(

 5 ارتباط با شغل موردتصدی بین  میزانبا توجه به سنوات خدمتی در این شغل و در غیر این صورت  ،تحصیلی سوابقامتیاز 

 شد.می باغییر مت درصد 10تا 

 7: امتیاز این عامل بر مبنای تقسیم بندی مندرج در جدول شماره  امتیاز مربوط به محل اخذ مدرک تحصیلی -3الف (

 تعیین می گردد . 8و 
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 7ه ول شماربندی دانشگاهها جهت ادامة تحصیل و امتیازات ارتقاء رتبه«                     جد»گروه                    
 

 گروه د گروه ج گروه ب لفا هگرو

 غیرانتفاعی )بجزمواردمندرج در گروه ج(موسسات  آیت ا... العظمی بروجردی ارومیه اصفهان

 دانشگاههای آزاد اسالمی )بجز موارد گروه ج( تربت حیدریه بوعلی سینا همدان تبریز

 وه ج(دانشگاه پیام نور)بجز موارد گر جهرم بیرجند تربیت مدرس

 ربردیمراکز دانشگاه جامع علمی و کا حضرت معصومه )س( الت تکمیلی علوم پایه زنجانیصتح تهران

  مراغه رازی کرمانشاه شهید بهشتی

  صنعتی اراک زنجان شیراز

  صنعتی ارومیه سمنان صنعتی اصفهان

  صنعتی بیرجند شهید باهنرکرمان صنعتی امیر کبیر

  صنعتی جندی شاپور دزفول اهواز چمران یدشه طوسیصنعتی خواجه نصیرالدین 

صنعتی شیراز  _صنعتی شاهرود _صنعتی سهند تبریز صنعتی شریف

 صنعتی بابل –

  صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

  صنعتی قم علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  عالمه طباطبایی

  صنعتی کرمانشاه کاشان علم و صنعت ایران

  ندسی گلپایگانمه وفنی  )س(الزهرا  فردوسی مشهد

  های نوین قوچانمهندسی فناوری خوارزمی 

  هنر شیراز رج(هنر تهران )ک 

غیر انتفاعی سوره ، ارشاد دماوند،  گیالن 

خاتم،شیخ بهایی، خیام 

،سجاد،شمال)آمل( رجاءقزوین، شهید 

اشرفی اصفهان،محدث نوری،امام 

 رضا)ع( علوم و فنون مازندران

 

تهران و استان یزد دهای واح روپیام ن نمازندرا 

 هاو مراکز استان

 

موسسه ، فرهنگ و غیر انتفاعی علم سیستان و بلوچستان 

 علم وهنر و امام جواد)ع(آموزش عالی 

 مرکز یزد

 

  جیرفت ایالم 

  گنبد کاووس بجنورد 

  والیت دامغان 

  مالیر زابل 

  صنعتی همدان دریانوردی چابهار علوم دریایی و 



6 

 

 وه درگ گروه ج گروه ب وه الفرگ

واحدهای استان یزد و آزاد اسالمی  علوم و فنون دریایی خرمشهر 

 هامراکز استان

 

   علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 

   علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

   شهر کرد 

   ولی عصر )ج( رفسنجان 

   شهید مدنی  

   اکرا 

   ی امام خمینی )ره(لللمبین ا 

   واریحکیم سبز 

   خلیج فارس بوشهر 

   قم 

   کردستان 

   گلستان 

   لرستان 

   یاسوج 

   هرمزگان 

   هنر اسالمی تبریز 

   هنر اصفهان 

   یزد 

   محقق اردبیلی 

   تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 

   اردکان 

 ی (مهیات عل عضای غیرظور ادامه تحصیل ابه من ادی دانشگاههه بن)گرو
 در مقطع دکتری گروه الف  -
 (اردکانبه جز دانشگاه ( ب و ج درمقطع فوق لیسانس _گروه الف  -
 و کلیه دانشگاهها برای مقاطع پایین تر از فوق لیسانس  -
 دد.شهرهای بزرگ بر مبنای تعریف مرکز آمار ایران تعیین و بررسی می گر -
 ج قرار دارند.گروه  ف و ب دربه جز گروه ال ای دولتیههکلیه دانشگا -
 گیرند.تر همان دانشگاه قرار میپردیس خود گردان و مجازی در گروه پایین -
 باشد.دامة تحصیل در مقطع دکتری، مدارک پردیس خودگردان و مجازی قابل قبول نمیجهت ا -
 گیرند.قرار می در همان سطح پس از ادغام گاهی ادغام شوندمؤسساتی که به هر دلیل در سایر مراکز دانش -
 با اخذ مرخصی بدون حقوق امکان پذیر می باشد. صرفاادامه تحصیل در مقطع دکترا  -
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 8جدول امتیاز محل اخذ مدرک تحصیلی :                           جدول شماره                                     

 حصیلیمدرک  ت
 (350دکترا) (280ارشد) کارشناسی (210کارشناسی) (140)ی ناکارد درصد

 گروه

 35 28 21 14 10 الف

 31/ 5 25/ 2 18/ 9 12/ 6 9 ب

 28 22/ 4 16/ 8 11/ 2 8 ج

 24/ 5 19/ 6 14/ 7 9/ 8 7 د

        گردد.می محاسبهامتیازاین عامل بر اساس فرمول زیر  امتیاز معدل: - 4الف (

    ×(   6جدول3سقف امتیاز)ردیف                                                                                    

)کارشناسی ارشد و دکتری (  2رتبه  و)کارشناسی (  3رتبه  –ی )کاردان( ی که در رتبه های : مهارت: متقاضیان1 تبصره

)کارشناسی ارشد و دکتری (  1اسی ( و رتبه شنار)ک 2)کاردانی(، رتبه  3ر، رتبه تبه رتبه های باال، درارزیابی ارتقاء قراردارند

 .، به تشخیص هیات اجرایی دانشگاه تمام امتیاز بند الف به آنان اختصاص میابد

 ب ( سوابق اجرایی و تجربی :

اخرین مدرک تحصیلی  فتن رگبا درنظر  9اره سنوات خدمت : حداقل امتیاز مربوط به این عامل بر اساس جدول شم -1ب( 

 می گردد.  عضواعطا

 

 9جدول شماره           مدت توقف الزم در هر رتبه حداقل بابت ،جدول امتیاز سنوات خدمت                    

 مدرک تحصیلی

 رتبه    

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 150 180 200 210 مهارتی

 190 220 240 250 3رتبه 

 290 320 340  2 هرتب

 370 400   1رتبه 

 

 محاسبه می گردد . 1اعطای حداقل امتیازات تعیین شده در جدول فوق بر اساس سنوات مورد نیاز جدول شماره 
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گردد که کسورات بازنشستگی به صندوق در صورتی جزء سنوات خدمت محاسبه می وظیفه نظام ز خدمتامتیا : 2 تبصره

 .واریز شده باشد مربوطه

باشند امتیازدهی   1 همازاد بر حداقل سنوات مورد نیاز ارتقا جدول شمار واتنسی ادر صورتی که اعضا دار:  3 تبصره

 صورت می گیرد . 10براساس جدول شماره 

 10ره شما جدول                                                                                                            

 دکتری فوق لیسانس نسیسال فوق دیپلم مدرک تحصیلی

برحداقل سنوات مورد مازاد سالامتیاز به ازای هر

 نیاز
10 15 30 45 

 

 :سنوات مدیریتی -2ب (

می اعضای آئین نامه استخدا 20ماده  2ل به ازای هر سال تصدی پستهای مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره این عامامتیاز 

 .تعلق می گیرد 3جدول شماره  3امتیاز ردیف وسقف  11 ه ربراساس جدول شما ،علمی دانشگاه تاغیر هی

انشایی عهده دار  اساس حکم کارگزینی یا ابالغاعضایی تعلق می گیرد که بر به عامل اینالزم به توضیح است که امتیاز

 مسئولیت بوده اند.

 11جدول شماره              یریتی و سرپرستی      پستهای مد زجدول امتیا                                    

 کارشناس مسئول رئیس اداره معاون مدیر مدیر عنوان

سابقه امتیاز به ازای هر سال 

 تیمدیریتی وسرپرس

20 17 14 11 

 

 12جدول شماره                 و.....عضویت در کمیته ها جدول سقف امتیازات                                        

 1رتبه  2رتبه  3 بهرت ی مهارت رتبه 

 65 55 45 35 سقف امتیاز 
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 شوراهای مصوب : عضویت در کمیته ها، کارگروههای تخصصی، کمیسیونها، هیاتها و-3ب ( 

 دیران بالفصل ریاستم و یس یا معاونینبه اعضایی تعلق می گیرد که با ابالغ رئ ، 12درسقف جدول شماره امتیاز این عامل 

 مصوبهای تخصصی، کمیسیون ها، هیاتها و شوراهای ه در کمیته ها، کارگروبه عضویت  حقیقیشخصیت  نعنوادانشگاه به 

 شده باشند. منصوب

 امتیاز 10عضویت با ابالغ وزیر                              به ازای هر سال-1

 امتیاز  8                 به ازای هر سال عضویت با ابالغ رئیس دانشگاه  -2

 امتیاز  6ازای هر سال عضویت با ابالغ معاونین دانشگاه                  به-3

 امتیاز 2ر مدیران دانشگاه            به ازای هرسال عضویت با ابالغ سای-4

و کارگروهها  به عضویت کمیته ها، ،خارج از دانشگاهابالغ مدیران همتراز  شگاه وبا موافقت دان: در صورتی که اعضاء 4 تبصره

 .تعلق می گیرد.... تعیین شده باشند، با رعایت موارد فوق و تشخیص هیات اجرایی امتیاز 

 ج( سوابق آموزشی :

  13جدول شماره                    جدول امتیاز عوامل سوابق آموزشی                                                   

 1ه رتب 2رتبه  3رتبه  مهارتی درصد رتبه ردیف

 سقف                 

 عامل
 120 170 220 280 

های فراگیری یا ارائه دوره 1

 آموزشی و توسعه فردی
65 78 110.5 143 182 

 28 22 17 12 10 انتقال تجارب شغلی 2

میزان تسلط به زبانهای  3

 یخارج
10 12 17 22 28 

میزان تسلط به استفاده از  4

 نرم افزارها
15 18 25.5 33 42 

 : فراگیری یا ارائه دوره های آموزشی و توسعه فردی –1ج( 

 امتیاز  4             ید کمیته آموزشیبا تا موزشیامتیاز این عامل به ازای هر ساعت ارائه دوره های آ -

 امتیاز 1    ایید کمیته آموزشبا ت دوره های آموزشی در شرکتساعت  1 امتیاز این عامل به ازای هر -

ز مازاد بر سقف فراگیری یا ارائه دوره های آموزشی و توسعه فردی موضوع ردیف اول اعضاء امتیادر صورتی که : 5 تبصره

 احتساب می باشد. قابل  13جدول شماره  2 و 1 سقف ردیفمجموع ین امتیاز تا را دارا باشند، ا 13جدول شماره 
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 انتقال تجارب شغلی : -2ج( 

ومستندات ارائه شده  4بر اساس فرم پیوست شماره  و 13ه رجدول شما 2 تا سقف امتیاز مندرج درردیف امتیاز این عامل

 اجرایی تعیین میگردد.هیات کمیته آموزش منابع انسانی و تایید پس از بررسی در 

 تسلط به زبانهای خارجی: - 3ج (

 عطاء می گردد.ایل محاسبه ودر هر مرتبه با رعایت موارد ذ 13جدول شماره  3یاز مندرج در ردیف تیاز این عامل تا سقف امتام

 اء می گردد ( براساس سوابق آموزشی به عضو اعط13مندرج در جدول شماره  )مربوط به هر رتبهدرصد از امتیاز  5 - 

 تعلق خواهد گرفت :  د ذیلمواردرصد باقیمانده امتیاز این عامل به  5 -

 lelts- Msrt- Tofel- Tolimo-pte (5%)بودن مدارک تحصیلی زبان انگلیسیادار -

 ( % 5 )  (  Pre_interمدارکی که دال برآشنایی با زبان انگلیسی )حداقل دارا بودن گواهی سطح  -

  عت(سا   40: حداقل به میزان در آموزشگاههای معتبر زبان (%5/2وره های زبان انگلیسی )گذراندن سایر د -

امتیاز تسلط به زبانهای   %5  تا اییرخیص هیات اجدرصورت ارائه مدرک تحصیلی سایر زبانهای خارجی با تش-6 تبصره

 خارجی اعطا می گردد.

 3 ماده ذیل 2تبصره   %50جدید موضوع به عنوان ارائه مدرک  امتیاز مدرک زبان انگلیسی در بررسی هر رتبه -7 تبصره

 گردد. منظور می  دستورالعمل 

 تسلط بر استفاده از نرم افزارها : - 4ج ( 

به شرح ذیل و حداکثر تا سقف  1مندرج در فرم پیوست شماره  ،وتخصصی   officeرم افزارهای ناساس  بر ملامتیاز این عا-

 تعیین میگردد. 13جدول شماره  4یف امتیاز تعیین شده در رد

      WORD           7  درصد 3سیستم اتوماسیون اداری                                درصد  

EXCEL                  5  درصد 2نرم افزار گلستان                                          دصدر               

ACCESS               2  درصد 2ورد کثر دو مورد( به ازای هرمنرم افزار تخصصی هرحوزه )حدا                       رصدد 

POWERPOINT    2  درصد 
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 گی :نژوهشی و فرهپ -د( فعالیتهای علمی 

 تعیین می گردد.  14سقف امتیاز این عامل براساس جدول شماره 

 14ماره جدول ش                                   نگی         پژوهشی و فره –جدول امتیازات فعالیتهای علمی 

 

 ردیف 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتی درصد رتبه

 سقف امتیاز

 عوامل

 280تا  220تا  170 تا 120تا  100%

ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری  1

 -ارائه گزارشهای موردی  –

 

25% 

 

30 

 

42.5 

 

55 

 

70 

 –اکتشافات و اختراعات  2

مجالت معتبر درمقاالت انتشار

مینارهای ارائه مقاالت در س–

جمه کتاب ترتالیف و  –علمی 

–ارائه طرحهای تحقیقاتی  –

ثبت اختراع و کارهای بدیع 

 اقدامات فناورانه –ری هن

     

 

3 

 –دریافت لوح تشویق و تقدیر 

 کسب عنوان عضو نمونه

 

25% 

 

30 

 

42.5 

 

55 

 

70 

  تکریم ارباب رجوع 4

25% 

 

30 

 

42.5 

 

55 

 

70 

 

5 

رعایت شعائر اسالمی و 

مشارکت در  –مذهبی 

 ی فرهنگیهافعالیت

 

25% 

 

30 

 

42.5 

 

55 

 

70 

متیاز این عامل می تواند جایگزین سایر ردیف های جدول اجدول،  2ردیف در  امتیاز قفدم وجود سبا توجه به ع -8 تبصره

 »د« رعایت گردد.ز در بند مشروط به اینکه سقف امتیا گردد.

 ی : ارائه پیشنهادهای نو وابتکار - 1( د

ه جدول شمار 1ف امتیاز مندرج در ردیف با توجه به موارد زیر ورعایت سق 3و 2ای فرم پیوست شماره بناز این عامل برمیامت

 تعیین میگردد.  14

 :  هاپیشنهاد -1

 ارائه شده: هایپیشنهاد–الف 

 امتیاز  6 تا به ازای هرپیشنهاد اجرا شده                       

 امتیاز  4 تا           جرا            ااد قابل به ازای هر پیشنه

 یازامت  2تا  دیر مربوطه              به ازای هرپیشنهاد با تایید م –ب 
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 ارئه گزارشهای موردی :     -2

تعلق می گیرد که منجر به اصالح روشهای انجام کار ،  یبه گزارشهای  6و 5بر مبنای فرم شماره امتیاز این عامل 

سهیل دراجرای فرایند و که موجب ت ،و دستورالعمل ها، مستند سازی فرایند فعالیتهاا ری آئین نامه هنگین ، بازتدو

 . می شود ،گردیدهتسریع درکار 

 6حداکثر به ازای هرمورد  امتیاز این بخش با توجه به میزان گزارشهای مکتوب وارتقاء کیفیت و اثربخشی آنها

 .تعیین میگرددامتیاز 

مورد،   3وحداکثر  امتیاز 1تا  وردبه ازای هرم ،بدون پیوست و مستندات باشد ارائه شده ارشاتگز: درصورتی که  9 هتبصر

 تعلق میگیرد. متیازا

 تاثیر گذاری قابل توجهی در دانشگاه داشته و ،انچه توسط هیات اجرایی ، پیشنهاد یا گزارشی: چن 10 تبصره

 تواند تا سقف امتیاز می یا گزارش این پیشنهاد ،یجرایات هیابا تایید  د،وشویژه تشخیص داده  پیشنهاد و گزارش

 .درا شامل شو 14جدول شماره  3 و1 فهایردی

 اکتشاف ، اختراع ، تالیف و........................... - 2د( 

 . موارد زیر تعیین می گردد مطابق 8تبصره و  7شماره   با توجه به پیوستامتیاز این بند 

 امتیاز. 15تا سقف  ،ید مراجع ذیصالح رسیده باشددراداره ثبت شرکتها به ثبت و تای کهتی فااختراع و یا اکتشا-1

 امتیاز. 25تا سقف  ،اخذ تاییدیه علمی ازمعاونت علمی ریاست جمهوری ویا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -2

 ز .یاامت 15تا سقف  ،لیبین الململی و معتبر  علمی چاپ هرمقاله در نشریات-3

 امتیاز . 5تا سقف  ،ینارهای داخلی یا بین المللیبه ازای هر مقاله ارائه شده درسم-4

 . ازامتی 5تا سقف  ،امتیاز  وترجمه هر مقاله چاپ شده 10ترجمه هرکتاب تا سقف  -امتیاز 20هرکتاب تالیفی تا سقف -5

اینکه مشروط به  ،امتیاز 15تا سقف  ،گاهنشدا شیتایید معاونت پژوهمورد  وهمکاری در اجرای هرطرح تحقیقاتی مصوب -6

 درپروپزال طرح ذکرشده وبه تصویب شورای پژوهشی رسیده باشد.

 امتیاز 5قف س مورد تایید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تاارائه طرح های فناورانه اقدامات فناورانه:  -7

 عضو نمونه : دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان  - 3د( 

بر مبنای اطالعات  15و رعایت جدول شماره  14جدول شماره  3ردیف  بند با رعایت سقف امتیاز مندرج درن ای ازامتی

 دد .تعیین میگر 8مندرج در پیوست شماره  
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 تشویق و تقدیرنامه:-1      

 

 15جدول شماره                       تشویق مقامات     جدول امتیازات                                                     

 

 دیفر

 امتیاز ) به ازای هر تشویق( مقام تشویق کننده

 "د"بند  %20 ومعاونین رئیس جمهوررئیس جمهور 1

 "د"بند %15 مقامات همطراز استاندارووزیر و 2

 "د"بند  %10  رئیس دانشگاه و مقامات همطراز، معاون وزیر 3

 "د"بند  %8                           و مقامات همطراز سازمانها ن کلیرامد، رئیس دانشگاه  یننمعاو 4

 "د"بند  %1 دانشگاه و مقامات همطراز بالفصل رئیس مدیران 5

 .دانشگاه ، با نظر هیات اجرایی امتیاز داده خواهد شدف مدیران خارج از از طر صادره تقدیر نامه هایبه : 11 تبصره

 گیرد. ی و موارد مشابه صادر شده باشد امتیازی تعلق نمیهایی که به مناسبتهای مذهبی و ملمه نار به تقدی: 12 تبصره

 کسب عنوان نمونه : -2

 درصد  25به ازای کسب عنوان نمونه کشوری                    

 درصد  20نمونه استانی                     ه ازای کسب عنوان ب

 درصد 15                هی گانشسب عنوان نمونه دابه ازای ک

 درصورت دریافت لوح تقدیر به عنوان کارمند نمونه، امتیازی به عنوان تشویق محاسبه نمیگردد.  :13 تبصره

 تکریم ارباب رجوع : - 4د( 

یت سقف رعاا ب ،دانشگاه ع انسانیهیات اجرایی مناب تایید  ده شده از طرف مدیر بالفصل ودا امتیاز بهتوجه امتیاز این بند با

 تعیین میگردد. 14ره جدول شما 4مندرج در ردیف 

 رعایت شعائر اسالمی و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی : - 5د( 

و تعیین  دانشگاه هیات اجرایی منابع انسانی د تایی دیر بالفصل وم به نظرباتوجه "د" امتیاز بند  %15تا سقف امتیاز این بند 

 .یابد میخصیص از سایر موارد ذیل  ت ، ب امتیازکس رتصویاز باقیمانده در امت 10%
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 سایر موارد این بخش:

مربوطه اجتماعی و ورزشی از طرف عضو ، امتیازات  –در صورت کسب جوایز و مقامهایی در حوزه فعالیتهای فرهنگی -

 محاسبه و اعطا میگردد.  16ول شماره براساس جد

 16جدول شماره                 ب شده   دول امتیازات کسب مقام وجوایز کسج                                       

 سطح کشور سطح استان سطح دانشگاه سطح                   مقام    

 %10 %7 %4 اول

 %9 %6 %3 ومد

 %8 %5 %2 سوم

 امتیاز محاسبه میگردد. 1 ،دیعااز و هرسال عضویت امتی 2 ،به ازای هرسال عضویت فعال ، رت عضویت در بسیجدرصو-

امتیاز تعلق  ،که معرفی شخص به عنوان عضو نمونه، بابت فعالیت و یا عوامل فرهنگی باشد با تشخیص هیاتدرصورتی 

 خواهد گرفت .

ا ب متیاز این بخش نیزفرهنگی باشد ، ا فعالیتهایهمچنین مقاله درارتباط با  و ف، ترجمه کتاب،در صورتی که عضو دارای تالی

 یص هیات محاسبه میگردد.تشخ

 امتیاز  1 ، سایر اجتماعات فرهنگی و اجتماعی به ازای هرسال عضویت در

 

 

 سایر مقررات :ه ( 

مامور و یا منتقل میشوند ودر مبدا ن دانشگاه اردکا ه ب ،درخصوص اعضایی که ازسایر دستگاههای دولتی و دانشگاهها-1

براساس امتیاز  ،ز ارائه مدارک و مستنداتپس اابتدا دررتبه ی مقدماتی و  ،اشندب هامن ی آئینوین رتبه هادارای یکی از عنا

 مکتسبه در یکی از رتبه های جدول تخصیص می یابند.

رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل صرفاً بر اساس بدون دارند  که در حالت اشتغال قرار ،اعضای مشمول این قانون -2

 اء می یابند.رتقا ترنوات به رتبه باالس

بررسی نبوده  لقاب یی که پرونده تخلفاتی آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح باشداعضامستندات و مدارک  -

تواند  می ،به تشخیص هیات اجرایی ،رتبه این اعضا ءتاریخ ارتقا ،درصورت صدور رای تخلفاتی توسط هریک از هیاتها و 

محدودیت این بند  صادر گردد، بر برائت شخص  هاتهیا هر یک ازدر صورتی که رای  افتد. ویقتعه ب ل به مدت یکسالقحدا

 لغو خواهد شد.

نده وی قابل رسیدگی ت اجرایی پروبا نظر هیا ،یا آماده بخدمت گردد ، به حالت بالتکلیف قرارگرفته وچه عضویچنان -3

 ات تعیین میگردد .تاریخ ارتقاء وی توسط هی نبوده و

درصد امتیاز  90در صورت کسب حداقل اند شدهنسال آخر خدمت خود دو  که موفق به کسب آخرین رتبه در اییعضا -4

 د شد.ت جبران خواه، کسری امتیاز تا سقف امتیاز الزم با نظر هیازم جهت ارتقاء به رتبه درخواستیال
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 آئین نامه 62استعالجی موضوع ماده ی رخصم انفصال موقت و –ق ایام تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقو -5

قابل احتساب نیست  خدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه جزء حداقل مدت ماندگاری ضروری برای ارتقاء به رتبه باالتراست

ر غیه استخدامی اعضای آئین نام 24ماده  3)تبصره  ت رتبه به تعویق می افتد.ق برای دریافو به همان میزان تاریخ استحقا

 ت علمی(یاه

با رعایت ضوابط مقرر در آئین  )به جز مقدماتی( ضو در طول مدت توقف در یک رتبهلی عدر صورتی که مدرک تحصی -6

ه باالتر متناسب با مدت زمان توقف با مدرک ی ارتقاء رتبنامه استخدامی به مدرک باالتری ارتقاء یابد، مدت زمان توقف برا

 د.شو میدید محاسبه جیم و تحصیلی قد

 :14تبصره 

 فرمول:

 

 

 

 

 

ایی که مدرک تحصیلی باالتر ارائه می نمایند و آخرین رتبه قابل اکتساب خود را با مدرک تحصیلی قبلی اعض :15تبصره

را داشته  ئه شده حداقل سنوات الزم برای ارتقاء به رتبه باالترک تحصیلی ارادریافت نموده اند در صورتی که بر اساس مدر

 می یابند. تقاءسب امتیاز الزم به رتبه باالتر ارک ورتص باشنددر

دستورالعمل ارتقاء رتبه   "ج  " قسمت 2ردیف ارب شغلی کارکنان مشمول ارتقاء رتبه، موضوع جامتیاز انتقال تمقرر شد  -7

انتقال  ردمو هربه ازای  ئه شده ،مستندات ارابررسی  ازکمیته آموزش منابع انسانی پس  طتوسأت علمی، اعضای غیر هی

 .تیاز در نظر گرفته شودام  0-6 تجربه مکتوب شده بین 

وطه را در زمان تطبیق با آئین نامه جدید با رعایت سنوات مورد نیاز امتیاز ارتقاء به رتبه مرب 1/1/93اعضایی که از تاریخ  -8

حداقل مدت توقف با در نظر  ،زیاامتب ات مورد نیاز و کسجهت کسب رتبه بعدی مشروط به دارا بودن سنو ،اندمودهکسب ن

 . وات مازاد رتبه قبلی محاسبه می گرددن سنگرفت

ت باالتری دارای سنوا 8اعضای قراردادی که به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت می یابند و همانند اعضای مشمول بند  -9

حداقل مدت  ،دن سنوات مورد نیازبورا داورت کسب امتیاز و باشند، جهت کسب رتبه بعدی در صبت به رتبه مکتسبه مینس

 . ا در نظر گرفتن سنوات مازاد رتبه قبلی محاسبه می گرددبقف تو

خصوص اعضایی  هیأت علمی دردستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر  " الف " قسمت 4ردیف  ذیلاجرای تبصره  -10

 .می باشدمانع ، بالمشروط به ارتقاء به باالترین رتبهف ختلم در مقاطع تحصیلی، نمایندکه مدرک تحصیلی باالتر ارائه می

  

اعضای غیر هیات علمی دانشگاه رسید و از منابع انسانی به تصویب هیات اجرایی   13/06/1398 این دستورالعمل در تاریخ

 باشد. جرا میزم االال  1397/ 01/10تاریخ 

 ت توقف مورد نیازجهت ارتقاء به رتبه باالترل مدک
 مدت زمان طی شده به مدرک تحصیلی قبلی

 کل مدت توقف مورد نیاز به مدرک قبلی 
 جدید توقف مورد نیاز با مدرککل مدت 

 =  حداقل مدت مورد نیاز توقف پس از احتساب مدرک


