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  یعلم هیأت  ریغ یرتبه اعضا یارتقا ییاجرا شیوه نامه

 
 : مقدمه

 هایشاخص اجزای امتیاز به صینحوه تخصنامه  وهیش ،یعلمهیأت  ریرتبه اعضای غ یارتقا ییدستورالعمل اجرا "6"استناد ماده  به
( در راستای یعلم هیأت  ریاعضای غ یخدامنامه است نیآئ "3"شماره  وستیرتبه )موضوع پ یارتقا ییدستور العمل اجرا "4 "ماده 
 شده است.  نیو تدو هیته لیبه شرح ذ ینامه استخدام نیآئ "44" ماده

 
ستور العمل نامه، د نیبه اختصار آئ یعلم هیأت  ریاعضای غ ینامه استخدام نیبه اختصار دانشگاه، آئ دامغاندانشگاه  ،نامه وهیش نیا در

 ریو عضو غ هیأت به اختصار  انسانی منابع اجرایی هیات ،ییبه اختصار دستور العمل اجرا یعلم هیأت  ریاعضای غ رتبه یارتقا ییاجرا
 بکار برده شده است. (و قراردادی )رسمی و پیمانی به اختصار عضو ،ارتقامشمول  یعلم هیأت 

 

 هدف:( 1ماده 
 سازمانی است. یوربهرهو  یبخش اثر ،ییکارا شیافزا ،استفاده مؤثر از منابع ،سازمانی یبهبود کارکردها هدف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (2ماده 
 کسب حد نصاب و یعلمهیأت  ریاعضای غ ینامه استخدام نیآئ " 44 "ماده مندرج در  ماندگاریحداقل  در صورت داشتن اعضا

قاضای رتبه به ت یسه سال منته یابیوط به ارزمرب ازاتیامت نیانگیم نکهیمشروط به ا ،مندرج در این شیوه نامهاز عوامل  الزمامتیازات 
با درخواست عضو، موافقت درصد کمتر نباشد.   «08»و « 07»، « 08»،  «57»به ترتیب برای رتبه های مهارتی ، سه ، دو و یک از  آنان

 .ابندی یبه رتبه باالتر ارتقا م ،دانشگاهمنابع انسانی  ییاجراهیأت  بیتصوواحد سازمانی محل خدمت و 
 لیوی را در امور مشروحه ذ هایتیفعال نهیمورد تصدی عضو، زمسازمانی یا شغل پست  فیتواند عالوه بر وظا یدانشگاه م :تبصره

 :دیفراهم نما
 .یشغل فیمرتبط با وظا یو مطالعات پژوهشیهای طرحمحول و همکاری در  فیوظا نهیدر زم قیمطالعه و تحق -الف
 .علمیخدمات  یفیسطح ک شیافزا راستایدر  دیجد شنهادهاییبه منظور ارائه پ یتالش برای ارتقای سطح علم -ب
 .خود تیحوزه فعال یفیارتقای ک برای یالمللنیو ب یمل اتیو تجرب یاطالعات علم نیبه آخر یابیتالش برای دست -ج
 .عضو شود تیحوزه فعال ییو کارا یاثر بخش شیکه موجب افزا ییابه گونه ،محول فینوآوری در وظا -د
 .شغلی هایتیبا حوزه فعال مرتبط نیهای نوفناوریاستفاده از  -ه

 

 (3ماده 
 ارتقا سهحداکثر تا رتبه  شیوه نامهاین « 4ماده » با رعایت ضوابط مقرر در حوزه  کیسطح  ای یکاردان یلیاعضای دارای مدرك تحص 

 . ابندی می

 

 (4ماده   
نامه نیآئ  (44) مطابق مادهدر هر رتبه ، (توقف) ماندگاری حداقل زمان .رندیگ یقرار م یرتبه مقدمات در ،دانشگاه بدو استخدام دردر اعضا 

 :باشد یم(. 1-4جدول) به شرح 
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 برای ارتقا به رتبه باالترالزم  )ماندگاری(حداقل مدت توقف  .(1-4 )جدول

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

 

1 

 

 اتیمقدم

 8 حوزه کیسطح  ای یکاردان

 8 سطح دو حوزه ای یکارشناس

 8 سطح سه حوزه ایارشد  یکارشناس

 8 سطح چهار حوزه ای یتخصص دکتری

 

2 

 

 مهارتی

 0 حوزه کیسطح  ای یکاردان

 6 سطح دو حوزه ای یکارشناس

 7 سطح سه حوزه ایارشد  یکارشناس

 4 هسطح چهار حوز ای یتخصص دکتری

 

3 

 

 3رتبه 

 18 حوزه کیسطح  ای یکاردان

 6 سطح دو حوزه ای یکارشناس

 7 سطح سه حوزه ایارشد  یکارشناس

 4 سطح چهار حوزه ای یتخصص دکتری

 

4 

 

 2رتبه 

 6 سطح دو حوزه ای یکارشناس

 6 سطح سه حوزه ایارشد  یکارشناس

 6 سطح چهار حوزه ای یتخصص دکتری

 1رتبه  5
 6 سطح سه حوزه ایارشد  یارشناسک

 6 سطح چهار حوزه ای یتخصص دکتری

 
  : 1تبصره

عضو در طول مدت توقف در یک رتبه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه به مدرك تحصیلی باالتری  یلیکه مدرك تحص یدر صورت
  قف با مدرك تحصیلی قدیم و جدید محاسبه می شود.مدت زمان توقف برای ارتقا به رتبه باالتر متناسب با زمان تو ارتقا یابد.

 فرمول زیر محاسبه و اعمال خواهد شد. با طابقبرای ارتقا به رتبه باالتر با مدرك تحصیلی جدید مباقیمانده مدت زمان توقف 
D=C*(B/A) 

   =Bجدیدلی و  حداقل مدت توقف در رتبه با مدرك تحصی    =Aقدیم حداقل مدت توقف در رتبه با مدرك تحصیلی

  =Dباالترتوقف باقیمانده با مدرك تحصیلی زمان مدت   و   =Cترپایینتوقف باقیمانده با مدرك تحصیلی زمان مدت 

 
 

 :2تبصره

، جزو حداقل ماندگاری ضروری 64موضوع ماده  تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت و مرخصی استعالجی ایام
 شود.ب نمیبرای ارتقا به رتبه باالتر، محسو

 (5ماده 
 باشد :  یم(. 4-7جدول) و  (.1-7جدول) و  لیشرح ذه ب آن، ازاتیامتدامنه رتبه و  یارتقا عوامل

 یلیسوابق تحص( الف
 یو تجرب ییسوابق اجرا (ب
 یسوابق آموزش (ج

  یو فرهنگ یپژوهش ،یعلم یهاتیفعالد( 
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 تحصیلی مدرک بر اساس ،حداکثر امتیاز عامل ارتقای ردیف الف .(1-5 )جدول
 مدرک تحصیلی                                          

 

 ارتقاعوامل 

 کاردانی

 تراز با آن یا هم 

 کارشناسی

 تراز با آن یا هم 

کارشناسی ارشد 

 تراز با آن یا هم

دکتری تخصصی 

 تراز با آن یا هم

 امتیاز 378 امتیاز 408 امتیاز 418 امتیاز 148 الف(سوابق تحصیلی

 
 به رتبه های مهارتی، سه، دو و یک ارتقا ایبر ،ارتقای ردیف های ب، ج و د واملامتیاز ع دامنه .(2-5 )جدول

 رتبه                                                   

 ارتقاعوامل 
 1رتبه 2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 امتیاز 408تا  148 امتیاز 307تا  118 یازامت 408تا  07 امتیاز 418تا  68 ب( سوابق اجرایی و تجربی

 امتیاز 408تا  58 امتیاز 448تا  77 امتیاز 158تا  48 امتیاز 148تا  38 ج( سوابق آموزشی

 امتیاز 408تا  امتیاز 448تا  امتیاز 158تا  امتیاز 148تا  د( فعالیت های علمی ، پژوهشی و فرهنگی

 
در خصوص سوابق آموزشی و فعالیت های « د»و  « ج »ردیف های عوامل ارتقای محاسبه از  درصد امتیازات قابل 78: حداقل 1تبصره

 کسب شده باشد. ،علمی و فرهنگی باید در دوره توقف برای ارتقا به رتبه باالتر
 

و انتقال  رهیذخقابل  الف، ب، ج و د ،  هایعوامل ردیفاز  کیشده در هر  نییتع ازاتیمازاد بدست آمده از سقف امت ازاتیامت : 2تبصره
 نخواهد بود. یبه رتبه بعد

 

 (6ماده 
 رحـبه ش «1رتبه»و  «4رتبه »، «3رتبه » ،«یمهارت»به رتبه  ارتقا برای، 7ماده عوامل چهارگانه ز مجموع ا ازیمورد ن ازیامت حداقل

 :باشد یم (.1-6جدول) 
 برای ارتقا به رتبه باالتر امتیاز مورد نیاز حداقل .(1-6 )جدول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی موضوع یفرد

 688 748 788 458 به رتبه مهارتی ارتقا 1
 078 558 548 608 3به رتبه  ارتقا 2
 1188 1888 038 - 4به رتبه  ارتقا 3
  1388 1488 - - 1به رتبه  ارتقا 4

 

و « 4»سال توقف در رتبه  0قرار دارند با حداقل « 4»ه در موارد خاص، اعضای دارای مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتب تبصره :

ثر امتیاز از حداک« سه چهارم»امتیاز از حداکثر امتیازات تعیین شده برای سوابق اجرایی و تجربی و کسب « دوسوم »کسب حداقل 
وع عوامل چهارگانه، با درخواست امتیاز از مجم« 1168»علمی، پژوهشی و فرهنگی و کسب حداقل  هایفعالیتامتیازات تعیین شده برای 

 می یابند. ارتقا ،اجرایی به رتبه یک هیأت عضو، موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب 
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 یلیبق تحص( سوا7 ادهم
 :است (.1-5جدول)  با مطابق یلیمدرك تحص ازیامت سقف 

 سقف امتیاز مدرک تحصیلی .(1-7 )جدول

 ردیف

 ک تحصیلیمدر                      

 

 ارتقاعوامل 

  کاردانی

 یا همتراز با آن 

 کارشناسی

 یا همتراز با آن 

کارشناسی ارشد  

 یا همتراز با آن

 دکتری

 همتراز با آن ای 

 378 408 418 148 سوابق تحصیلی  1

 

 یلیسوابق تحص ازاتیامت عینحوه توز .(2-7 )جدول

 

 ردیف

 

 عنوان

 

 درصد

 سوابق تحصیلی
 کاردانی

 141 )سقف

 امتیاز(

 کارشناسی

 211)سقف  

 امتیاز(

کارشناسی ارشد 

 281)سقف 

 امتیاز(

 دکتری

 351)سقف  

 امتیاز(

 148 114 04 76 48 مدرك تحصیلی 1

2 
ا تحصیلی ب رشتهمیزان ارتباط 

 مورد تصدی شغل
38 44 63 04 187 

 7417 44 3117 41 17 ارائه شده معدل مدرك تحصیلی 3

 7417 44 3117 41 17 یلیمحل اخذ مدرك تحص 4

 
 میزان ارتباط مدرک تحصیلی با شغل .(3-7 )جدول

 ردیف
میزان ارتباط مدرک 

 با شغلتحصیلی 
 کارشناسی کاردانی درصد

کارشناسی 

 ارشد
 دکتری

 187 04 63 44 188 کامالً مرتبط 1

 04 65 78 34 08 تا حدودی مرتبط 2

 8 8 8 8 8 غیر مرتبط 3

 . باشدیم صیشده قابل تخص نییتع ازیتا سقف امت هیأت با نظر  این بند  ازیامت یتیریمد در مشاغل:  1تبصره 
سال در زمینه رشته شغلی مربوط اشتغال به کار داشته باشد ، مدرك غیر مرتبط وی معادل  7:  در صورتی که عضو بیش از 2 تبصره

 منظور می گردد. "تا حدودی مرتبط  "
 

 معدل مدرک تحصیلی: (7-4

 باشد. یمعدل قابل احتساب م ازیدرصد امت 188و باالتر ،  15برای معدل  -لفا
 . باشد یمعدل قابل احتساب م ازیرصد امتد 08 ، 00/16 تا 14 معدل برای –ب 
 باشد.  یمعدل قابل احتساب م ازیامت درصد  68،  00/13تا  14برای معدل  -ج
 باشد. یقابل احتساب م معدل ازیدرصد امت  78،  14برای معدل کمتر از  -د

 عمل خواهد شد. "21"ماده  "9"در خصوص جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا با توجه به تبصره  :1تبصره 

 بیبه ترت هیأتشده باشد با نظر  دیق ی)الف(، )ب(، )ج( و .... در مدرك دانشگاه ایو ...  یکه به صورت ممتاز، عال ییمعدل ها: 2هتبصر
 الف، ب و ج منظور خواهد شد. هایفیدر از یکیمعادل 
ارشد  یو برای مدرك کارشناس 14معدل  یعضو، برای مدارك کارشناس یلینشدن معدل در دانشنامه تحص دیدر صورت ق : 3 تبصره
 شود.یم گرفته در نظر 14معدل 
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 محل اخذ مدرک تحصیلی .(5-7 )جدول

 کارشناسی کاردانی درصد محل اخذ مدرک ردیف
کارشناسی 

 شدار
 دکتری

 7417 44 3117 41 188 های دولتی حضوری )روزانه و شبانه(دانشگاه 1

 44 3316 4714 1610 08 اسالمی های پیام نور و آزاددانشگاه 2

3 
پردیس  –غیرانتفاعی  –های مجازی دانشگاه

 علمی کاربردی -های دولتیگردان دانشگاهخود
58 17 44 4017 35 

 

 یربو تج یی( سوابق اجرا8 ماده
به  یو تجرب ییسوابق اجرا ازیامت سقف .انجام شده در فاصله بین دو رتبه، تعلق می گیرد های فعالیتی، به و تجرب ییسوابق اجرا ازیامت

 :است(. 1-0جدول) شرح 
 امتیاز سوابق اجرایی و تجربی .(1-8 )جدول

 ردیف
 رتبه                                              

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی قاارتعوامل 

1 
 سوابق اجرایی و تجربی

 درصد مجموع امتیازات( 37تا  18)بین  
 امتیاز 408تا  148 امتیاز 307تا  118 امتیاز 408تا  07 امتیاز 418تا  68

 
 توزیع امتیاز سوابق اجرایی و تجربی .(2-8)جدول

 رتبه ردیف
سقف امتیاز 

 سنوات خدمت

 سقف امتیاز 

 سنوات مدیریتی 

سقف امتیاز عضویت در 

 ... کمیته ها و کارگروه هاو
 سقف امتیاز

 418 7 18 107 مهارتی 1

 408 7 18 457 3رتبه  4

 307 18 17 368 4رتبه  3

 408 18 17 467 1رتبه  4

 

 در هر رتبه امتیاز هر سال خدمت قابل قبول .(3-8 )جدول

 بهرت                                

 مدرک تحصیلی
 2رتبه  3رتبه  مهارتی مقدماتی

 - - 40 4417 کاردانی

 - 68 46 33 یکارشناس

 50 68 77 30 کارشناسی ارشد

 50 68 60 40 دکتری

 
  در هر رتبه امتیاز هر سال سابقه مدیریتی و یا سرپرستی .(4-8 )جدول

 کارشناس مسئول  / رییس گروهرئیس اداره معاون مدیر مدیر

7 4 3 4 
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 08توانند از یباشد م یدانشگاه موجود م یلیتفص التیشوند که در تشک یم یتیعهده دار مسئول ییافرادی که با ابالغ انشا: 1 تبصره
 بهره مند شوند. یتیریمد سابقه مربوطه به ازیامت درصد

  (واستیو رتبه درخ فعلیرتبه رتبه ) دوبین  یزمانبازه مربوطه در  یلیبراساس سنوات خدمت با مدرك تحص یسوابق تجرب :2تبصره
 . ردیپذ یم صورت 

 
 ها و شوراهای مصوب:هیأت ها، های تخصصی، کمیسیونها، کارگروهعضویت در کمیته

 می باشد:(. 7-0جدول)  شرح به دانشگاه یا معاونین رییس سویابالغ صادره از  با  امتیاز این بند براساس هر سال عضویت 
 

 در زمان خدمت در هر رتبه ... و ها، کارگروهعضویت در کمیته ها یک سال از امتی (.5-8جدول) 

 4رتبه  3رتبه  مهارتی مقدماتی

3 3 7 7 

 

 یآموزش( سوابق 9 ماده
 انجام شده در فاصله بین دو رتبه، تعلق می گیرد.  های فعالیتی، به سوابق آموزش ازیامت

 .شود یخدمت محاسبه م یاز ابتداری اطالعات، در تمام رتبه ها فناو های هفت گانه مهارت یط ازیامت :1تبصره
 .  ردیگ یتعلق نم یازیامت ی،هیتوج یآموزش عموم یبه دوره ها: 4تبصره 
 :است(. 1-0دول) جمطابق  یسوابق آموزش ازیامت سقف

 
 سوابق آموزشی .(1-9 )جدول

 ردیف
 رتبه                        

 

 ارتقاعوامل       

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  هارتیرتبه م

1 
 سوابق آموزشی

 درصد مجموع امتیازات( 48تا  7)بین  
 امتیاز 408تا  58 امتیاز 448تا  77 امتیاز 158تا  48 متیازا148تا  38

 

  یارائه دوره های آموزش ایو  ریی( فراگ1  -9

 به افراد مشمول طرحاجرایی منابع انسانی دانشگاه،  هیأتت مصوبا یاکه در چهار چوب نظام آموزش کارکنان دولت  ییهاآموزشامتیاز 
که برابر  دیهای معتبر و مورد تائدانشگاه ایصادره از موسسات  هاییگواه نیو همچن یو آموزش یعلم نارهاییارائه شده باشد و سم

 می باشد: (.1-1-0جدول) شرح  به ،دانشگاه کارکنانواحد آموزش  تأییدضوابط مصوب انجام گرفته باشد پس از 
 

 در زمان خدمت در هر رتبهساعت آموزش و سقف امتیازات  هرامتیاز  .(1-1-9 )جدول

 ردیف
 رتبه                        

 

 نوع امتیاز

 2رتبه  3رتبه  مهارتی مقدماتی

 810 810 815 816 امتیاز هر ساعت آموزش 1

 157 148 118 08 رتبههر در  سقف امتیاز 2

 
 متیازا یکساعت  ، هردانشگاه ارائه دوره آموزشی به عنوان مدرس برای کارکنان دانشگاه با تایید واحد آموزش کارکنان 
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 مربوطه  با تایید دانشکده )مازاد بر گروه های درسی موظفی(گروه درسیهای آموزشی به ازای هر ه ارائه درس در گرو
 امتیاز 817حصیلی در هر نیم سال ت دانشگاه واحد آموزش کارکنانو 

  با تایید)مازاد بر گروه های درسی موظفی( درسیهمکاری در ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی، به ازای هر گروه 
 امتیاز 8147در هر نیم سال تحصیلی واحد آموزش کارکنان دانشگاه  و مربوطهدانشکده 

تسلط به استفاده از نرم افزار  زانی( ، در بند مICDLات  )اطالع یمربوط به مهارت های هفت گانه فناور یآموزش یساعت هانکته: 
 محاسبه خواهد شد.

 
  یانتقال تجارب شغل قیاز طر همکارانآموزش به  (2 -9

و  ندینما هانتقال تجرب دارند یکه ارتباط شغل یهمکاران ریسا ایخود و  یتحت سرپرست روهاییاز کارشناسان به ن کیهر  کهیصورت در
 قابل محاسبه است: (.1-4 -0جدول) تا سقف برسد،  ربطیواحد ذ ریهمکار و مد دییاموضوع به ت نیا

 
 در زمان خدمت در هر رتبهامتیاز آموزش به همکار و سقف امتیاز   .(1-2 -9 )جدول 

 رتبه
 2رتبه  3رتبه  مهارتی مقدماتی

 5 6 7 4 امتیاز به ازای هر نفر

 41 10 17 14 سقف امتیاز

 

 

 

  هاستفاده از نرم افزارامیزان تسلط به ( 3 -9

و  یاستفاده از نرم افزارهای تخصص ،معتبر یارائه گواه و (ICDL) فناوری اطالعات های هفت گانه مهارت یعامل به ط نیا ازیامت
به خدمت محاس یاز ابتدا، در تمام رتبه ها فناوری اطالعات های هفت گانه مهارت یط ازیامت دارد.اداری سامانه خودکار استفاده از 

 .شودیم
 میزان تسلط به نرم افزارها .(1-3 -9 )جدول

سقف  مهارت ردیف

 امتیاز

 5 )مبانی کامپیوتر و مدیریت فایلها(فناوری اطالعات  هیپا میمفاه 1

 5 (Internet) اطالعات و ارتباطات 4

 18 (Word) واژه پردازها 3

 18   (Excel)  دهصفحه گستر 4

 18 (Access) یبانکهای اطالعات 7

 5 (Power point) ارائه مطالب 6

 48 (48عالی :  – 17خوب : – 18متوسط :  – 8)با تایید مدیر مربوطه: ضعیف:  یاستفاده از نرم افزارهای تخصص 5

 48 (48عالی :  – 17خوب : – 18متوسط :  – 8)با تایید مدیر مربوطه: ضعیف:  (ERP) اداری سامانه خودکاراستفاده از  0

 
فناوری  هفت گانهمهارت های دوره های  مدرسینو مربوط  یرشته های شغل ،انهیمرتبط با را یلیرك تحصاارندگان مدد: 1 تبصره

 گردند. بهره مند می .(1-3 -0جدول)  6تا  1 ردیف های ازیحداکثر امتاز  اطالعات در دانشگاه،
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فناوری اطالعات  دوره های آموزشیبه  العات،فناوری اط های هفت گانه گذراندن مهارتمعتبر  یارائه گواهدر صورت عدم : 2 تبصره
 .محاسبه می شود امتیاز  (.1-3 -0جدول)  6تا  1 یها فیردبرای  ،هامهارت هر یک از  ساعتمتناظر با  ،پیشرفته

 بین نسبت مساویبه  5ردیف . امتیاز نباشد مرتبط ،ینرم افزارهای تخصص با علمی، هیأت غیر عضوکار و فعالیت چنانچه : 3 تبصره
 تقسیم می شود. (.1-3 -0جدول)  6تا  1 ایردیف ه

 

 در زمان خدمت در هر رتبهسقف امتیاز میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها  .(2-3-9 )جدول
 رتبه

 2رتبه  3رتبه  مهارتی مقدماتی

 01 58 73 36 امتیاز

 

 

  یخارجهای به زبان  میزان تسلط( 4 -9

، بند نیا ازیبوده و به منظور سنجش و محاسبه امت ایزبانهای زنده دن ریسا ای یسیزبان انگل ،یبه زبان خارج یاز تسلط و آگاه منظور
 ،انیبه شکل درك مطلب از متقاض یشفاه ای یو برگزاری آزمون کتب یتا با هماهنگ یمعرف یدروس عموم گروه به طیشرا نیواجد

 .ندیرا اعالم نما جهینت
 ( قابل احتساب خواهد بود.48 متوسط ، 47، خوب  38خوب خیلی ، 37 یبند در چهار سطح )عال نیا ازیامت

 دو بار در سال آزمون فوق برگزار خواهد شد. یبا گروه دروس عموم یدر صورت وجود تقاضا و با هماهنگ: 1 تبصره

 :دگان مداركو همچنین دارن ی(روس ،یآلمان ،یفرانسه، عرب ،یسیانگل ) یخارج یو باالتر زبان ها یدارندگان مدارك کارشناس :2 تبصره

MSRT – MCHE – IELTS – TELP TOEFL -   امتیاز آزمونهای مربوط ، از حداکثر  %78کسب حداقل در صورت
 سال می باشد( 7امتیاز بهره مند می گردند. ) حداکثر اعتبار گواهی های مذکور 

امتیاز، کارشناسی   48امتیاز، کارشناسی 16ی در صورت عدم تعیین سطح تسلط به زبانهای خارجی، به دارندگان مدارك کاردان  :3تبصره 
 .تعلق می گیرد ،امتیاز 40امتیاز و دکتری  44ارشد 

 در زمان خدمت در هر رتبهسقف امتیاز تسلط به زبانهای خارجه  .( 4-9 )جدول
 رتبه

 2رتبه  3رتبه  مهارتی مقدماتی

 37 40 44 10 امتیاز

 ( توسعه فردی5 -9

 باشد،د موثر و مشهو یو یتالش در بهبود عملکرد شغل نیبپردازد و ا یدانش شغل ید آموز به ارتقابه صورت خو یکه عضو یدر صورت
 منظور خواهد شد.، ازیامت 18تا  یو میمقام باالتر از مسئول مستق تأییدبا 

 

 یو فرهنگ یپژوهش ،یعلم هایفعالیت( 11 ماده
 هایفعالیت ازیامت سقف .نجام شده در فاصله بین دو رتبه، تعلق می گیردا هایفعالیتی به و فرهنگ یپژوهش ،یعلم هایفعالیت ازیامت

 است.(. 1-18جدول) به شرح  یو فرهنگ یپژوهش ،یعلم
 ، پژوهشی و فرهنگیعلمی هایفعالیت .(1-11 )جدول

 ردیف
 رتبه                                        

 

 ارتقاعوامل       

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

1 

علمی، پژوهشی و  هایتفعالی
درصد مجموع  48تا  8فرهنگی  )بین 

 امتیازات(
 امتیاز 408تا  امتیاز 448تا  امتیاز 158تا  امتیاز 148تا 
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 و ابتکاری  نو هایشنهادی( ارائه پ1 -11

 یها و ارتقا نهیر به کاهش هزمنجیا ریاست دانشگاه که  ربطیواحد ذ دییو مورد تا یمناسب که با ارائه مستندات کاف شنهادیازای هر پ به
خواهد اعطا  ،امتیاز  78تا سقف  هیأت با نظر  لیبرای هر مورد به شرح ذ یاثر بخش زانیم حسب و سرعت خدمات شده باشد، بر تیفیک

 :شد
 ازیامت 48تا  18 تیرمدی سطح در اجرا و ارائه صورت در – الف
 ازمتیا 38 تا 41 معاونت سطح در اجرا و ارائه صورت در – ب
 ازیامت 78تا  37وزارت  ای دانشگاه سطح در اجرا و ارائه صورت در – ج

 هنری  و کارهای اتاختراع ،( اکتشاف2 -11

 ربطیمراجع ذ دییهنری داشته باشد که به تا عیکارهای بددر راستای اهداف دانشگاه  ایاختراع و  ،فردی از کارکنان اکتشاف چنانچه
 منظور خواهد شد. ازیامت 48 سقف تاحداکثر و  ازیامت 18باشد به ازای هر مورد  دهیرس
  ( انتشار مقاالت در مجالت معتبر3 -11

رائه با ا یو خارج یمعتبر داخل یعلم اتینشر ایوزارت علوم  دییمورد تا یتخصص اتیچاپ شده در نشر هر مقاله یبه ازا( 1 -3 -11
 شود. ینظر گرفته مدر  ازیامت 48و حداکثر  ازیامت 18مدرك و مستندات تا 

 شود.  یدر نظر گرفته م ازیامت  0و حداکثر  ازیامت  4به ازاء هر مقاله ترجمه شده چاپ شده تا  (2 -3 -11
  یعلم نارهاییدر سممقاالت  ارائه( 4 -11

 ود. ش یدر نظر گرفته م ازیامت 18و حداکثر  ازیامت 7معتبر تا  یداخل نارهاییبه ازاء هر مقاله ارائه شده در سم
 

هر  ازیصورت از نصف امت نیا ریشغل مستخدم مرتبط باشد در غ ایبا اهداف دانشگاه  ستیبا یچاپ شده م ایمقاالت ارائه و  :تبصره
 شد. خواهد مقاله برخوردار

 
 و ترجمه کتاب  فی( تال5 -11

 گردد. یمنظور مامتیاز   68 تا سقفحداکثر ،  ازیامت 48و هر ترجمه کتاب چاپ شده  ازیامت 68تا  یفیازای هر کتاب چاپ شده تال به
های   آموزش یمجموعه درس ایجزوه  هیتهو یا  دانشکده مربوطه سییو ر یگروه آموزش دییبا تا یآموزش یمجموعه درس ایجزوه  هیته

 .  ازیامت 18، در هر رتبه حداکثر تا واحد آموزش کارکنان دییبا تا کوتاه مدت
  پژوهشی و مطالعاتیهای طرحری در ، مشارکت و همکا( ارائه6 -11

)به  صالحیمراجع ذ ریدر سا ایدانشگاه و  یو طرح مذکور در شورای پژوهشدهند را ارائه  پژوهشیاز کارکنان طرح  کیهر  چنانچه
 .می باشد امتیاز 78سقف امتیاز این بند . منظور خواهد شد ازیامت 47هر طرح ارائه باشد به ازای  دهیرس دیی( به تاهیأت  صیتشخ
 صیآن بصورت قانون، مصوبه و بخشنامه شده باشد به تشخ جینتا ایداشته باشد  یدر سطح مل یها اثربخشطرح نیچنانچه ا (1 -6 -11

 طرح قابل احتساب است. ازیامت برابر تا دو  هیأت 
باشد( از ابتدا تا انتهای  یظر نممدن یبانی)خدمات پشت یپژوهش یهمکار اصلبعنوان  پژوهشیهای که در طرح یاشخاص (2 -6 -11

( هیأت  صی)به تشخ صالحیمراجع ذ ریسا دییهای مصوب و مورد تاطرحدر  ای همکاری داشته باشند و یعلم هیأت طرح با اعضای 
 منظور خواهد شد. ازیمتا 17 ،طرحداشته باشند به ازای هر  مشارکت

 خواهد بود( هیأت  صیل به تشخو احراز همکاری قابل قبو ی)ارائه مدارك و مستندات کاف
 

 ( ارائه گزارشهای موردی 7 -11

یوه ها ش ندینامه ها و دستور العمل ها، مستندسازی فرآ نییو بازنگری آ نیگزارشهای موردی شامل اصالح روشها، تدو ارائه(18-5-1
 . ازیامت 48باشد برای هر مورد  دهیرس جهت اجرا دانشگاه سیرئ ای مربوطه معاونت تأییدکه به نامه ها و ثبت دانش شغلی 

گزارشهای تحلیلی مرتبط با وظایف شغلی که به تأیید مدیر بالفصل رسیده باشد و مورد استفاده در تصمیم های مدیریتی ( 18-5-4
 امتیاز. 18دانشگاه باشد حداکثر 
 امتیاز می باشد. 48سقف امتیاز این بند 
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  ریو تقد قیلوح تشو افتی( در8 -11

 ازیامت 17جمهور  سیاز رئ تقدیرنامه()یقیازای هر لوح تشو به -الف
 ازیامت 14 ریوز ایجمهور  سیاز معاون رئ  ی)تقدیرنامه(قیتشوبه ازای هر لوح  -ب
 ازیامت 18استاندار  ای ریدانشگاه، معاون وز سیاز رئ ی)تقدیرنامه(قیتشوبه ازای هر لوح  -ج
 ازیامت 0فرماندار  ایعاون دانشگاه از م ی)تقدیرنامه(قیتشوبه ازای هر لوح  -د
 ازیامت 6ستادی  ریمد ایدانشکده  سیاز رئ ی)تقدیرنامه(قیتشوبه ازای هر لوح  -ه
 ازیامت 4 درون و برون سازمانی رانیمد ریاز سا ی)تقدیرنامه(قیتشوبه ازای هر لوح  -و
ون کنکور سراسری و برگزاری انتخابات، همایش و عمومی برای همکاری در برگزاری آزم( رنامهی)تقدیقیبه ازای هر لوح تشو-ز

 ازیامت یک سمینارهای علمی و ... ،
 امتیاز 18سقف  اعالم کتبی رضایتمندی مقام مافوق تا -ح

 امتیاز می باشد. 58بندسقف امتیاز این 
 

 (برتر یا برگزیده )( کسب عنوان عضو نمونه 9 -11

 ازیامت 78به ازای هر بار کسب عنوان نمونه کشوری  -الف
 ازیامت 48 یاستان ایبه ازای هر بار کسب عنوان نمونه در سطح وزارت  -ب

 ازیامت 38شهرستان  ایبه ازای هر بار کسب عنوان نمونه در سطح دانشگاه  -الف
تیاز این بند سقف ام درصد امتیازات بندهای فوق احتساب خواهد شد. 08تبصره : به ازای کسب عنوان برتر یا برگزیده و عناوین مشابه 

 امتیاز می باشد. 78
 ارباب رجوع  می( تکر11 -11

 مربوط توسط امور اداری منظور خواهد شد. ازیامت ،استخراج شده جیو نتا یدر دستگاه اجرا شود براساس نظر سنج میطرح تکر چنانچه
ه نحو مالك عمل قرار خواهد گرفت. کارمند فرم ارزشیابی ساالنه  مندرج در مهارت های ارتباطی بندامتیاز طرح اجرا نگردد  چنانچه

سقف ت با رعای  ،مورد درخواستتا رتبه  فعلیدر بازه رتبه  مهارت های ارتباطیبند امتیاز ساالنه میانگین  عبارت است از: محاسبه آن
 می باشد. 4-18جدول 

 
  یو مذهب یشعائر اسالم می( تعظ11 -11

ار خواهد مالك عمل قر فرم ارزشیابی ساالنه کارمند مندرج در تعظیم شعائر و انضباط اداری ، امتیاز بندبنداین  برای احتساب امتیاز
مورد تبه تا ر فعلیبند تعظیم شعائر و انضباط اداری در بازه رتبه امتیاز ساالنه میانگین آن عبارت است از: نحوه محاسبه  .گرفت

 می باشد. 4-18جدول  سقف تیبا رعادرخواست 
 

  یفرهنگ هایفعالیتت در ( مشارک21 -11

مقام معظم رهبری، معاونت  یندگیدر دانشگاه مانند نهاد نما یامور فرهنگ یکه توسط واحدهای متول یفرهنگ هایفعالیتدر  مشارکت
احتساب  قابل 4-18جدول ا سقف تأیید واحدهای متولی فعالیتها ت مدیر مستقیم یا دیبا تائ ردیپذ یو .... انجام م کارکنان جیبس ،یفرهنگ

 خواهد بود.
 در زمان خدمت در هر رتبه یفرهنگ هایفعالیتمشارکت در و  یشعائر اسالم میتعظ، ارباب رجوع میتکرسقف امتیاز ( 2-11جدول 

 رتبه                                   

  های ارتقاشاخص

 مقدماتی

 امتیاز( 91)سقف 

 مهارتی

 امتیاز(  131)سقف

 3رتبه

 امتیاز( 165)سقف 

 2رتبه 

 امتیاز( 211)سقف 

 08 63 78 37 ارباب رجوع میو تکر تمندییرضا
 58 77 47 38 یو مذهب یشعائر اسالم میتعظ

 68 45 37 47 یفرهنگ هایفعالیتمشارکت در 
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وری فعالیت، نوآوری و خالقیت که به بهبود کارکردهای حوزه فعالیت عضو یا استفاده مؤثر از منابع دانشگاه و افزایش بهرهازای هر  به
رح برای هر مورد به ش یاثر بخش زانیم حسب ، برو ریاست دانشگاه ربطیواحد ذ دییو مورد تا یبا ارائه مستندات کاف سازمانی شود

 :اعطا خواهد شد ،امتیاز 78تا سقف  هیأت با نظر  لیذ
 ازیامت 48تا  18 تیرمدی سطح در اجرا و ارائه صورت در – الف
 ازامتی 38 ات 41 معاونت سطح در اجرا و ارائه صورت در – ب
 ازیامت 48تا  31 دانشگاه سطح در اجرا و ارائه صورت در – ج
 ازیامت 78تا  41وزارت  سطح در اجرا و ارائه صورت در – د

 

 تدوین یعلمهیأت  ریرتبه اعضای غ یارتقا ییدستورالعمل اجرا "6"استناد ماده  به تبصره  48ماده و  11این شیوه نامه در ( 11 ماده

به  است رسیده تصویب به دامغان دانشگاه انسانی منابع اجرایی هیات ..................... مورخ ................. شماره درجلسه ،شده
، از تاریخ  14/7/1305های منطقه البرز جنوبی مورخ استناد مصوبه سیزدهم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه

 ، قابل اجرا است. 1305رماه یکم مه
 


