
 

 بسمه تعالی

 

 
 

 

 

 دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی

 دانشگاه صنعتی بیرجند 

 

 

 

 

 

 

 09/07/98 :تاریخ تصویب در هیأت اجرایی

 



 

 01/07/97تاریخ اجرا: 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 مقدمه: 

اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر  دستورالعمل 6هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی بیرجند در اجرای ماده 

های امنای هیأت 18/06/97نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مصوب آیین 3هیأت علمی )پیوست 

االشاره، نحوه نامه استخدامی فوقآیین 24ماده  ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی( موضوعدانشگاه

دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه را مشخص و دستورالعمل  4های ماده تخصیص امتیازات مربوط به اجزای شاخص

 اجرایی اصالح شده ارتقاء رتبه را به شرح زیر تدوین و تصویب نمود. 

 ( اختصارات 1ماده 

 دانشگاه صنعتی بیرجند  دانشگاه:

 18/06/97نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند مصوب آیین نامه استخدامی:آیین

 ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی های امناء دانشگاههیأت

 دانشگاه صنعتی بیرجندغیر هیأت علمی هیأت اجرایی منابع انسانی  هیأت اجرایی:

 (استخدامی نامهآیین 3اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی )پیوست شماره  دستورالعمل دستورالعمل اجرایی:

 قراردادی غیر هیأت علمی مشمول ارتقاء  وعضو رسمی، پیمانی  عضو:

پس از تصویب هیأت اجرایی به  ( و4) و (3(، )2، )(1ول )اعضو در صورت احراز شرایط مندرج در جد( 2ماده 

 یابد. رتبه باالتر ارتقاء می

 شرایط الزم جهت ارتقاء به رتبه مهارتی  – 1جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مدرک تحصیلی شرایط 

 4 5 6 8 حداقل مدت زمان توقف در رتبه مقدماتی )سال(

 600 540 500 470 دستورالعمل اجرایی(  5گانه ارتقاء )موضوع ماده  4حداقل امتیاز الزم از عوامل 

 75 75 75 75 سال منتهی به تقاضای رتبه مهارتی )درصد( 3حداقل میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی 
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  3شرایط الزم جهت ارتقاء به رتبه  -2جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مدرک تحصیلی                                                                              شرایط                       

 4 5 6 10 )سال( مهارتیحداقل مدت زمان توقف در رتبه 

 850 770 720 680 دستورالعمل اجرایی(  5گانه ارتقاء )موضوع ماده  4حداقل امتیاز الزم از عوامل 

 80 80 80 80 )درصد( 3سال منتهی به تقاضای رتبه  3حداقل میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی 

 2شرایط الزم جهت ارتقاء به رتبه  -3جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مدرک تحصیلی                                                                        شرایط                             

 6 6 6 ــ )سال( 3حداقل مدت زمان توقف در رتبه 

 1100 1000 930 ــ دستورالعمل اجرایی(  5گانه ارتقاء )موضوع ماده  4حداقل امتیاز الزم از عوامل 

 85 85 85 ــ )درصد( 2سال منتهی به تقاضای رتبه  3حداقل میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی 

 .دستورالعمل اجرایی( 2یابند )موضوع ماده ارتقاء می «3»حداکثر تا رتبه  مدرک تحصیلی کاردانیاعضای دارای  :1تبصره 

  1رتبه  به شرایط الزم جهت ارتقاء – 4جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی مدرک تحصیلی                                                                          شرایط                           

 6 6 ــ ــ )سال( 2حداقل مدت زمان توقف در رتبه 

 1300 1200 ــ ــ دستورالعمل اجرایی(  5گانه ارتقاء )موضوع ماده  4حداقل امتیاز الزم از عوامل 

 90 90 90 ــ )درصد( 1سال منتهی به تقاضای رتبه  3حداقل میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی 

 سال 8با حداقل قرار دارند  «2»در موارد خاص، اعضای دارای مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه  :2تبصره 

سوابق اجرایی و امتیاز از حداکثر امتیازات تعیین شده برای  «دو سوم»حداقل و کسب  «2»رتبه توقف در 

فعالیت های علمی، پژوهشی و از حداکثر امتیازات تعیین شده برای  امتیاز« سه چهارم»و کسب  تجربی



 

3 
 

، با درخواست عضو، موافقت واحد مل چهارگانهعواامتیاز از مجموع  «1160»حداقل و کسب  فرهنگی

 .دستورالعمل اجرایی( 5)موضوع تبصره ماده یابند سازمانی محل خدمت و تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقاء می

در صورتی که عضو در طول مدت توقف در یک رتبه، با کسب اجازه از هیأت اجرایی و رعایت ضوابط  :3تبصره 

نامه استخدامی، ادامه تحصیل داده و مدرک تحصیلی باالتری کسب نماید و در حکم کارگزینی و مقررات آیین

زیر متناسب با حداقل  طهرابعضو اعمال گردد، مدت زمان توقف برای ارتقاء با مدرک تحصیلی جدید مطابق با 

  .نامه استخدامی(آیین 24ماده  2مدت زمان توقف با مدرک تحصیلی قدیم و جدید محاسبه خواهد شد )موضوع تبصره 

 با مدرک تحصیلیعضو جهت ارتقاء = مدت زمان باقیمانده از توقف  (از توقف عضو جهت ارتقاء با مدرک تحصیلی قدیممدت زمان باقیمانده )×  (حداقل مدت زمان توقف با مدرک تحصیلی جدید)

 حداقل مدت زمان توقف با مدرک تحصیلی قدیم

و باالتر( و پایین تر در صورت ارائه مدرک تحصیلی باالتر  2برای دارندگان مدرک فوق دیپلم )ارتقاء به رتبه  :4تبصره 

آیین نامه( متناسب با سنوات مدرک قبلی  52)موضوع مواد توسط عضو که به تایید و تصویب هیات اجرایی رسیده 

 درصد سنوات مدرک پایین تر( و فعلی سنوات الزم برای ارتقاء بعدی محاسبه خواهد شد. 50)

گیرند و برای ارتقاء به آیند در رتبه مقدماتی قرار میاعضایی که در بدو ورود به استخدام دانشگاه در می :5تبصره 

 این ماده را احراز نمایند.« 1»بایست شرایط مندرج در جدول رتبه مهارتی می

در صورت حصول سنوات  ،نامهاعضای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در مرحله تطبیق آیینبه  :6تبصره 

 شود. می اعطارتبه متناظر  ،2مادهول االزم بر اساس جد

اعضای غیر هیات علمی قراردادی مقرر شد که ارتقاء رتبه مشروط به کسب  نحوه ارتقاء رتبه در خصوص :7تبصره 

انجام تا رتبه یک  مقدماتیهای داشتن سنوات خدمت الزم به هر یک از رتبهامتیاز الزم از دستور العمل ارتقاء و 

اء و هیأت امن مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت 20/4/96مورخ  80711/15)بر اساس نامه شماره  پذیرد

 .ممیزه(

  (3ماده 
 چهارگانه ارتقاء رتبه و دامنه امتیازات آنها عبارتند از: عوامل

 الف( سوابق تحصیلی 

 و تجربی  ب( سوابق اجرایی

 ج( سوابق آموزشی 



 

4 
 

 د( فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی

 عوامل چهارگانه ارتقاء اتدامنه امتیاز – 5جدول 

 مدرک تحصیلی                             

 عوامل ارتقاء            

مدرک تحصیلی کاردانی 

 تراز با آن یا هم

مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

 تراز با آن هم

مدرک تحصیلی کارشناسی 

 تراز با آن ارشد یا هم

مدرک تحصیلی دکترای 

 تراز با آنتخصصی یا هم

 امتیاز« 350» امتیاز« 280» امتیاز« 210» امتیاز« 140» الف( سوابق تحصیلی 
                                                       

               عوامل ارتقاء رتبه 
 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 امتیاز« 490»تا « 140» امتیاز« 385»تا « 110» امتیاز« 290»تا « 85» امتیاز« 210»تا « 60» ب( سوابق اجرایی و تجربی 

 امتیاز« 280»تا « 70» امتیاز« 220»تا « 55» امتیاز« 170»تا « 40» امتیاز« 120»تا « 30» ج( سوابق آموزشی 

های علمی، پژوهشی و د( فعالیت

 فرهنگی 

 امتیاز« 280»تا  امتیاز« 220»تا  امتیاز« 170»تا  امتیاز« 120»تا 

درصد امتیازات قابل محاسبه ردیف های ج و د در خصوص سوابق آموزشی وفعالیت های  50حداقل  تبصره:

 علمی و فرهنگی  باید در دوره توقف برای ارتقاء به رتبه باالتر کسب شده باشند.

 ذیل است: مطابق جدولاین دستورالعمل « 3»های عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده شاخص (4ماده 

 های عوامل ارتقاءشاخص -6جدول 

 ب( سوابق اجرایی و تجربی الف( سوابق تحصیلی

 . مدرک تحصیلی 1

 . میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی 2

 . محل اخذ مدرک تحصیلی 3

 . معدل مدرک تحصیلی ارائه شده 4

 . سنوات خدمت1

 . سنوات مدیریتی 2

ها و ها، هیأتهای تخصصی، کمیسیونها، کارگروه. عضویت در کمیته3

 شوراهای مصوب 

 های علمی، پژوهشی و فرهنگید( فعالیت ج( سوابق آموزشی

 های آموزشی. فراگیری یا ارائه دوره1

 . آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی2

 افزارها. میزان تسلط به استفاده از نرم3

 های خارجیمیزان تسلط به زبان. 4

 . توسعه فردی5

 . ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری 1

 . اکتشافات، اختراعات و کارهای هنری 2

 . انتشار مقاالت در مجالت معتبر 3

 . ایراد مقاالت در سمینارهای علمی 4

 . تألیف و ترجمه کتاب 5

 اتی های پژوهشی و مطالع. ارائه، مشارکت و همکاری در طرح6

 های موردی. ارائه گزارش7

 . دریافت لوح تشویق و تقدیر8

 . کسب عنوان عضو نمونه9

 . تکریم ارباب رجوع10
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 . تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی11

 . اقدامات فناورانه 13              های فرهنگی. مشارکت در فعالیت12

 نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی  (5ماده 

بر اساس و امتیاز این عامل بر اساس آخرین مدرک تحصیلی اعمال شده در حکم/قرارداد کارگزینی عضو 

 شود. این دستورالعمل به شرح زیر محاسبه می 6شماره های ارائه شده در جدول شاخص

 های عامل سوابق تحصیلی نحوه تخصیص امتیاز به شاخص -7جدول 

 مدرک تحصیلی                                                                                                                                             

 هاشاخص
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد
 دکتری

 140 112 84 56 حداکثر امتیاز( %40مدرک تحصیلی )

ارتباط رشته تحصیلی با میزان 

 شغل مورد تصدی

 5/52 42 5/31 21 (%15مرتبط )

 42 34 25 17 (%12تا حدودی مرتبط )

 35 28 21 14 (%10غیر مرتبط )

 محل اخذ مدرک تحصیلی

 دولتی  ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه

 (%25) )روزانه، شبانه(

35 5/52 70 5/87 

 ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی دانشگاه

 (%20) (پیام نور، مجازی)

28 42 56 70 

 ها و مؤسسات آموزش عالی سایر دانشگاه

 (%18( )کاربردی و پردیس –)آزاد، علمی 

2/25 8/37 4/50 63 

 معدل مدرک تحصیلی

 70 56 42 28 (%20) 17مساوی و باالتر از 

 63 4/50 8/37 2/25 (%18) 15مساوی و باالتر از 

 56 8/44 6/33 4/22 (%16) 15کمتر از 

 350 280 210 140 حداکثر امتیاز عامل سوابق تحصیلی
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نامه استخدامی عمل آیین 21ماده  9در خصوص جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا بر اساس تبصره  :1تبصره 

 خواهد شد. 

برای عضو نامه موقت و یا عدم ارائه ریزنمرات گواهی ،در صورت قید نشدن معدل در دانشنامه تحصیلی :2تبصره 

 خواهد شد.  ( در نظر گرفتهحداکثر امتیاز %16)امتیاز معدل حداقل 

 نحوه محاسبه امتیاز سوابق اجرایی و تجربی (6ماده 

به شرح ذیل محاسبه این دستور العمل  6های ارائه شده در جدول شماره اس شاخصامتیاز این عامل بر اس

 گردد.می

: امتیاز این شاخص با توجه به مدرک تحصیلی و رتبه عضو به ازای هر سال خدمت مطابق ( سنوات خدمت6-1

 .شودمحاسبه می زیرجدول 

 امتیاز هر سال خدمت با توجه به مدرک تحصیلی و رتبه عضو  – 8جدول 

مدرک                                       

 رتبه 
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 30 24 20 15 مهارتی

3 رتبه  17 28 34 42 

2 رتبه  17 38 38 38 

 48 48 28 17 1رتبه 

در صورتی که عضو در طول مدت توقف در یک رتبه، با کسب اجازه از هیأت اجرایی و رعایت ضوابط و  تبصره:

نامه استخدامی، ادامه تحصیل داده و مدرک تحصیلی باالتری کسب نماید و در حکم کارگزینی عضو مقررات آیین

 ود. شاعمال گردد، امتیاز سنوات خدمت در این رتبه مطابق فرمول زیر محاسبه می

𝒏∑ (𝐀𝐢 امتیاز هر سال خدمت با مدرک×  𝐀𝐢)تعداد سال های خدمت با مدرک 
𝒊=𝟏امتیاز سنوات خدمت = 

های مدیریتی مندرج در تشکیالت : امتیاز این شاخص به ازای هر سال خدمت در پست( سنوات مدیریتی2 - 6

 باشد. امتیاز قابل محاسبه می 150تا سقف  9یلی دانشگاه به شرح جدول صتف
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 های مدیریتی با توجه به رتبه عضو امتیاز هر سال خدمت در پست – 9جدول 

 عنوان مدیریتی             

 رتبه 
 کارشناس مسئول معاون اداره رئیس اداره معاون مدیر مدیر

 4 6 8 10 12 مهارتی

3 رتبه  15 12 10 8 6 

2 رتبه  25 18 12 10 8 

 10 15 18 25 30 1رتبه 

 زیر رابطهدر صورتی که عضو در طول مدت توقف در یک رتبه، تغییر پست دهد، امتیاز سنوات مدیریتی مطابق 

 :محاسبه می شود

 = امتیاز سنوات مدیریتی Ʃ (مدت سنوات مدیریتی×  در پست مدیریتی مورد نظر امتیاز رتبه)

صادر شده به عنوان  برای عضویلی از سوی رئیس دانشگاه صاحکامی که قبل از تصویب تشکیالت تف :1تبصره 

 قابل محاسبه است.سنوات مدیریتی عضو 

ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر سوابق مدیریت عضو در دانشگاه :2تبصره 

به عنوان سنوات  لحاظ شده است آن عضو در حکم کارگزینیسنوات خدمت  جزو ادارات و مؤسسات دولتی که

 باشد. قابل محاسبه می مدیریتی

بوده در صورتی که پست مربوطه در  قراردادهای انشایی برای عضو قراردادی که خارج از ابالغ :3تبصره 

 باشد. یلی دانشگاه تعریف شده باشد قابل محاسبه میصتشکیالت تف

دار یلی از سوی رئیس دانشگاه یا مقام مجاز عهدهصکه خارج از تشکیالت تف عضو های انشاییابالغ :4تبصره 

 گردد با نظر و تأیید هیأت اجرایی قابل محاسبه و امتیازدهی خواهد بود. مسئولیت در دانشگاه صادر می

به ازای هر حکم یا ابالغ  :های مصوبها و شوراها، هیأتهای تخصصی، کمیسیونها، کارگروه( عضویت در کمیته3 - 6

 :باشدمی زیرامتیاز که سقف امتیاز برای ارتقاء به هر رتبه به شرح جدول  5صادر شده از سوی مسئولین مربوطه 
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  گروه های تخصصی با توجه به رتبه عضوها و کارامتیاز عضویت در کمیته سقف :10جدول 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتی رتبه

 50 40 30 20 امتیازسقف 

و با  6جدول شماره  ارائه شده در هایامتیاز این عامل بر اساس شاخص: امتیاز سوابق آموزشیمحاسبه  نحوه (7ماده 

 گردد. محاسبه میزیرهر رتبه مطابق جدول امتیاز توجه به سقف 

 ا توجه به رتبه عضو بامتیاز سوابق آموزشی  – 11جدول 

ف
دی

ر
 

 درصد موضوع
)تا سقف  مهارتی

 امتیاز( 120

)تا سقف  3رتبه 

 امتیاز( 170

)تا سقف  2رتبه 

 امتیاز( 220

)تا سقف  1رتبه 

 امتیاز( 280

 140 110 85 60 50 فراگیری و یا ارائه دوره آموزشی 1

 56 44 34 24 20 آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی 2

3 
افزارهـا و سـایر میزان تسـلط بـه نرم

 افزاری شغلیهای نرمهارتم
20 24 34 44 56 

 14 11 50/8 6 5 های خارجیمیزان تسلط به زبان 4

 14 11 50/8 6 5 توسعه فردی 5

قابل محاسبه در خصوص سوابق آموزشی باید در دوره توقف برای ارتقاء به رتبه  درصد امتیاز 50حداقل  تبصره:

 دستورالعمل اجرایی( 3باالتر کسب شده باشد. )تبصره ماده 

هایی که در چهارچوب نظام آموزشی کارکنان دولت به های آموزشی: آموزش( فراگیری و یا ارائه دوره1 – 7

تأیید مدیریت برنامه، های معتبر که مورد های صادره از مؤسسات و دانشگاهگردد و همچنین گواهیعضو ارائه می

 گیرد.میتا سقف امتیاز مربوطه تعلق امتیاز  3ساعت  10هر  به ازای باشددانشگاه  بودجه و تحول اداری

 ICDLهای هفتگانه های آموزشی مربوط به دورهتوجیهی بدو خدمت و ساعتآموزشی های به دوره :تبصره

 گیرد. امتیازی تعلق نمی

: به ازای هر سال سابقه کار و انتقال تجربیات به همکاران با ( آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی2 – 7

 قابل محاسبه خواهد بود.  11در سقف تعیین شده در جدول شماره  12توجه به عنوان پست بر اساس جدول شماره 
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 امتیاز آموزش به همکار بر اساس عنوان پست  – 12جدول 

 سایر کارشناس مسئولکارشناس  رئیس اداره معاون مدیر مدیر  عنوان پست

 2 3 4 5 6 7 به ازای هر سال سابقه کار )امتیاز(

های افزارها و سامانهبا توجه به میزان تسلط به نرم شاخصامتیاز این : افزارها( میزان تسلط به استفاده از نرم3 – 7

با تأیید مدیر  (ICDL)های هفتگانه فناوری اطالعات مهارت ارائه گواهی پایان دوره کاربردی مرتبط با شغل و

 لحاظ خواهد شد. ه دانشگاه واحد فناوری اطالعات و امور رایانو تأیید  مربوطه

 های فناوری اطالعات امتیاز مهارت – 13جدول 

ف
دی

ر
 

 سقف امتیاز مهارت
 سقف امتیاز هر رتبه

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتی

 4 ها(پایه فناوری اطالعات )مبانی کامپیوتر و مدیریت فایلمفاهیم  1

ف 
سق

تا 
24 

از
متی

ا
 

ف 
سق

تا 
34 

از
متی

ا
 

ف 
سق

تا 
44 

از
متی

ا
 

ف 
سق

تا 
56 

از
متی

ا
 

 4 (internet)اطالعات و ارتباطات  2

 8 (word)واژه پردازها  3

 8 (excel)ها صفحه گسترده 4

 8 (power point)ارائه مطالب  5

 8 (access)های اطالعاتی بانک 6

 16 امتیاز( 4افزار افزارهای تخصصی با تأیید مسئول واحد مربوطه )به ازای هر نرماستفاده از نرم 7

 56 جمع کل

 گیرد.تعلق میشاخص داکثر امتیاز این به امور رایانه ح رتبطهای مرشتهبه دارندگان مدرک تحصیلی  تبصره:

در صورت  TELPو  TOFEL ،MSRT ،IELTSدارندگان مدارک های خارجی: ( میزان تسلط به زبان4 – 7

 های مربوطه از حداکثر امتیاز در سقف هر رتبه برخوردار خواهند شد. آزمونقبولی امتیاز  %50کسب حداقل 

 امتیاز کسب شده برای ارتقاء محاسبه شده و نیاز به مدرک و آزمون به ازای هر بار ارتقاء رتبه ندارد. تبصره:
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های برای افزایش اطالعات شغلی و مهارت عضوبر اساس میزان فعالیت  امتیاز این شاخص ( توسعه فردی:5 – 7

قابلیت فردی، حجم کار و پیگیری کار، نحوه تعامل در شود و مرتبط با نظم و انضباط کاری، شایستگی و می تعیین فردی

   د.شولحاظ می هرسانی خواهد بود که با تأیید مدیر مربوطمحیط کار، کیفیت عملکرد، پاسخگویی و اطالع

 با توجه به رتبه عضو : سقف امتیاز شاخص توسعه15جدول 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتی رتبه

 14 11 5/8 6 سقف امتیاز

 های علمی، پژوهشی و فرهنگی:امتیاز فعالیتمحاسبه نحوه  (8ماده 

 .است زیرهای علمی، پژوهشی و فرهنگی به شرح جدول سقف امتیاز فعالیت

 های علمی، پژوهشی و فرهنگی امتیاز فعالیت سقف : 16جدول 

 رتبه                                                                            

 عوامل ارتقاء
 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 280تا  220تا  170تا  120تا  های علمی، پژوهشی و فرهنگی فعالیت

محاسبه در خصوص سوابق فعالیت علمی، پژوهشی و فرهنگی باید در دوره  قابلدرصد امتیاز  50حداقل  تبصره:

 دستورالعمل اجرایی( 3ماده  باشد. )تبصرهتبه باالتر کسب شده توقف برای ارتقاء به ر

ها و ارتقای کیفیت و سرعت به ازاء هر پیشنهاد که منجر به کاهش هزینه: ( ارائه پیشنهاد نو و ابتکاری1 – 8

با تأیید مدیر مربوطه و با نظر هیأت اجرایی تا  زیرخدمات شود بر حسب اثربخشی برای هر مورد به شرح جدول 

 امتیاز اعطا خواهد بود.  50سقف 

 : امتیاز شاخص ارائه پیشنهاد نو وابتکاری برای سطوح مختلف دانشگاه17جدول 

 در سطح مدیریت در سطح معاونت در سطح دانشگاه

20 15 10 

نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه با اعمال شاخص بر اساس آیینامتیاز این : اکتشافات و اختراعات  (2-8-1

 شود.  امتیاز با تأیید شورای پژوهشی به عضو اعطا می 50محاسبه خواهد شد و حداکثر تا سقف  5/2ضریب 
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نماید در صورت تأیید مراجع  بدیع اقدام به خلق یک اثر هنریدرصورتی که عضوکارهای هنری: ( 2-2-8

 امتیاز به عضو اعطا می شود. 50حداکثر تا سقفو امتیاز  15 موردذیصالح برای هر 

نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه با شاخص بر اساس آیینانتشار مقاالت در مجالت معتبر: امتیاز این  (3-8

 شود.  به عضو اعطا میبا تأیید شورای پژوهشی متیاز ا 40محاسبه خواهد شد و حداکثر تا سقف  5/2اعمال ضریب 

نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه با شاخص بر اساس آیینارائه مقاله در سمینارهای علمی: امتیاز این  (4-8

 .شودامتیاز با تأیید شورای پژوهشی به عضو اعطا می 40محاسبه خواهد شد و حداکثر  5/2اعمال ضریب 

نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه با اعمال شاخص بر اساس آیینو ترجمه کتاب: امتیاز این  تالیف( 5-8

 شود.  به عضو اعطا می یتأیید شورای پژوهش امتیاز با 40محاسبه خواهد شد و حداکثر تا سقف  5/2ضریب 

اعضای هیأت علمی دانشگاه با نامه ارتقاء شاخص بر اساس آیینامتیاز این تهیه جزو درسی آموزشی،  :تبصره

با تأیید شورای  40حداکثر تا سقف  یید رئیس دانشکده مربوطهأت پس از محاسبه خواهد شد و 5/1اعمال ضریب 

 تعلق می گیرد. امتیازپژوهشی 

نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی شاخص بر اساس آیینئه طرح های تحقیقاتی و یا اجرایی: امتیاز این اار (6-8

امتیاز با تأیید شورای پژوهشی به عضو  40محاسبه خواهد شد و حداکثر تا سقف  5/2دانشگاه با اعمال ضریب 

 شود.  اعطا می

اجرایی ت أهی یید مدیر یا باالترین مقام هرحوزه وأهای موردی: امتیاز این عامل حسب مورد با تارائه گزارش (7-8

 شود.امتیاز محاسبه می 60سقف به شرح جدول ذیل تا

 : نحوه تخصیص امتیاز برای هر گزارش موردی18جدول 

مورد استفاده در  وظایف شغلی و گزارش مرتبط با

های مدیریتی دانشگاه مشروط به اینکه دارای بخش تصمیم

 گیری و ارائه راهکار باشد.های توصیف، تحلیل، نتیجه

ها و نامهتدوین و بازنگری آیین ها،اصالح روش

 مستندسازی فرآیندها، ها،دستورالعمل

 رشته شغلی صورت ارتباط با ها درهنامشیوه

 نوع گزارش

 20تا  15تا 
 امتیاز حداکثر

 مورد( )برای هر
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مبنای دریافت تشویقات کتبی به شرح جدول ذیل  بر شاخصتقدیر: امتیاز این  دریافت لوح تشویق و( 8-8

 گیرد.امتیاز به اعضا تعلق می 60تاسقف حداکثر 
 

به تقدیرنامه ها و تشویق نامه با توجه به مقام صادر کننده    : نحوه تخصیص امتیاز19جدول   

 صادر کننده تشویقی مقامات کشوری ریاست دانشگاه معاونین دانشگاه هامدیران ستادی و رؤسای دانشکده

 موردامتیاز به ازای هر  15 10 8 6

 باشد.می و استاندار منظور از مقامات کشوری، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و معاونین وزرا :1 تبصره

و تا  زیرهای ورزشی صادر شده باشد، طبق جدول های تشویقی عضو که به منظور کسب مقامامتیاز لوح :2 تبصره

 گردد.محاسبه میامتیاز  20قف س

تخصیص امتیاز به مقام های به مقام های ورزشی کسب شده توسط عضو در سطوح مختلف: نحوه 20جدول   

 سطح مسابقات/مقام کسب شده المللیبین ملی ایمنطقه استانی دانشگاهی

 اول 20 15 8 6 4

 دوم  15 10 6 4 2

 سوم 10 5 4 2 1

توسط  زیریک از عناوین  کسب هردر صورت  کارمند نمونه(: کارشناس و )مدیر، کسب عنوان عضو نمونه (8-9

باشد.می 03سقف امتیاز این عامل گیرد.عضو امتیاز آن به شرح ذیل به عضو تعلق می  

: نحوه تخصیص امتیاز به عضو نمونه در سطوح مختلف21جدول   

 عناوین امتیاز

 عضو نمونه کشوری 30

 یید بنیاد نخبگان(أ)مورد ت نمونه استانی و نخبگان کشوری عضو 20

 عضو نمونه دانشگاه 15

 عضو نمونه واحد سازمانی 10



 

13 
 

امتیاز با نظر مدیر یا  50حداکثر تا سقف  شاخصامتیاز این  تعظیم شعائر اسالمی:و تکریم ارباب رجوع  (10-8

 گردد.به عضو اعطا میزیر ت بر اساس موارد أیید هیأمقام مافوق عضو و ت

 

: نحوه تخصیص امتیاز بابت تکریم ارباب رجوع 22جدول   

 امتیاز

 شاخص های ارزیابی
 عالی خوب متوسط متوسط

4 6 8 10 

 رعایت نظم، ادب و آمادگی برای ارائه خدمات به ارباب رجوع    

 ارائه اطالعات و توضیحات کافی به ارباب رجوع    

 مندی و پشتکارانجام وظایف با سرعت و دقت کافی و عالقه    

 ایپوشش ظاهری و حفظ شعائر اسالمی و رعایت اخالق حرفه    

 جویی در اموال دانشگاهمیزان حضور در مراسم مذهبی و رعایت صرفه    

به پس از تأیید هیأت اجرایی  واساس موارد ذیل  بر شاخصامتیاز این  های فرهنگی:فعالیت مشارکت در( 11-8

 گردد.اعطا میعضو 

باشند حداکثر سقف حافظان قرآنی که دارای رتبه کشوری و یا در سطح دانشگاهی کشور می به قاریان و الف(

 گردد.می اعطاامتیاز  2 از قرآن مجید و به سایر افراد حسب حفظ هر جزء 60امتیاز 

های کارگاه وها شرکت در دوره های فرهنگی وب( به افرادی که طی مدت خدمت خود مشارکت فعال در فعالیت

 گیرد.امتیاز تعلق می 50حداکثر تا و  امتیاز 5تا  2برای هر مورد یید مراجع ذیصالح أفرهنگی داشته باشند با ت

 و ...مراجع ذیصالح عبارتند از نهاد نمایندگی رهبری، معاونت فرهنگی دانشگاه  تبصره:

ت اجرایی أیید هیأت مدیر یا باالترین مقام هر حوزه ویید أاقدامات فناورانه: امتیاز این عامل حسب مورد با ت (12-8

 گردد.به شرح ذیل محاسبه می

 ای باعث تسریع در اجرای فرآیندها وافزارهای رایانههای نوین و نرمهر اقدامی که عضو با استفاده از فناوری

 گردد.امتیاز اعطا می 30سقف  تاو حداکثر امتیاز  10تا ها گردد به ازای هر مورد جویی در هزینهصرفه



 

14 
 

 سایر موارد: *

تهیه و به همراه سایر مدارک طی  طبق فرم مربوطه تمام مستندات و گواهی های الزم را در هر بندعضو باید  -1

 ای رسمی کتباً به امور اداری ارسال نمایند.نامه

شود و در مبدا دارای یکی از در خصوص کارکنانی از سایر دستگاههای دولتی به دانشگاه مامور و یا منتقل می -2

ها باشند در صورت موافقت هیات اجرایی، ابتدا در رتبه مقدماتی، سپس ضمن بررسی مدارک مثبته در عناوین رتبه

 ای که امتیاز کسب نمایند قرار خواهد گرفت.رتبه

که هر یک از اعضا و در صورتیرعایت سقف امتیازات مربوط به هر یک از شاص ها ویا هر عامل الزامی بوده  -3

از چند شاخص مربوط به یک عامل بیش از امتیازات الزم کسب نماید سقف امتیازات تعیین شده مربوط به آن 

 عامل برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

به تصویب هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه  8/7/98تبصره در تاریخ  24و  ماده 9در  دستورالعملاین : 9ماده 

  قابلیت اجرایی دارد. 01/07/97رسید که پس از تایید رئیس دانشگاه از تاریخ 


