
 

رم ارزیابی ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمیف  

 نام و نام خانوادگی:-1 واحد مستقر: -2 پایه: -3

 عنوان پست سازمانی:                                                                                             -4 شغل مورد تصدی: -5

 رتبه فعلی: -6 تقای رتبه فعلی:رتاریخ ا -7 رتبه درخواستی )جدید(: -8

 تاریخ استحقاق رتبه درخواستی )جدید(: -9 آزاده                             فرزند شهید                      وضعیت ایثارگری :           جانباز  -10

 سوابق تحصیلیالف ( 

  امتیاز توسط عضو گروهامتیاز توسط کار اجراییامتیاز توسط هیات  

 

........................... 

 

............................ 

 

............................ 

 تحصیلی مقطع 

 ..................................................................تاریخ احتساب در حکم کارگزینی:.   ..............................................................................................مدرک تحصیلی قبلی:  -

 ......................................................................تاریخ احتساب در حکم کارگزینی............................................................................................آخرین مدرک تحصیلی  -

........................... ...................... ..................... 

 ارتباط مدرک 

 .....................................................................................تحصیلی:................عنوان رشته  -

 غیرمرتبط                           تا حدودی مرتبط            رشته شغلی:                 کامال مرتبطارتباط رشته تحصیلی و  -

 معدل مدرک : .......................................................در بازه ارتقاء رتبه  آخرین مدرک تحصیلی معدل - ..................... ........................ ...........................

 مدرک اخذ محل : ............................................. در بازه ارتقاء رتبه آخرین مدرک تحصیلیدانشگاه محل اخذ  - ..................... ..................... ...........................

  مکتسبه امتیاز جمع .................. ........................ ............................

 

 

 ب( سوابق اجرایی و تجربی

  امتیاز توسط عضو امتیاز توسط کارگزینی امتیاز توسط هیات اجرایی 

............................ ..................... ................... 

 سنوات خدمت 

     تا تاریخ...................    ارتاریخ   ............................                                           سنوات خدمت با مدرک تحصیلی دیپلم            -

     ارتاریخ   ............................    تا تاریخ...................                سنوات خدمت با مدرک تحصیلی فوق دیپلم )کاردانی(                -

                        .......    تا تاریخ...................ارتاریخ   .....................          سنوات خدمت با مدرک تحصیلی لیسانس )کارشناسی(                       -

     ارتاریخ   ............................    تا تاریخ...................              سنوات خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس )کارشناسی ارشد(  -

                                               ارتاریخ   ............................    تا تاریخ...................                                  سنوات خدمت با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی    -

 سال .......ماه....... روز .........کل سنوات خدمت تا تاریخ استحقاق رتبه درخواستی )جدید(:     

............................ ........................ ..................... 

 سنوات خدمت مدیریتی 

 ................   ارتاریخ   .............................تا تاریخ...................           ...........................................عنوان سمت مدیریتی .............................. (1

 ................          یخ...............   ارتاریخ   .............................تا تار..........................................عنوان سمت مدیریتی .................................. (2

 یخ...................          ...............   ارتاریخ   .............................تا تار.........................................عنوان سمت مدیریتی ............................... (3

           ...........   ارتاریخ   .............................تا تاریخ....................................................................عنوان سمت مدیریتی .......................... (4

 

...................... ...................... ................... 

 کمیسیونها ، هیات ها و شوراهای مصوب سنوات عضویت در کمیته ها ، کارگروه ها ی تخصصی ، 

 .....        ............خ.....ی..تا تار.......................... از تاریخ .................................................... صادر کننده ابالغ .....................................عضویت در ........................................... (1

     ....    .............خ......ی....تا تار.................. از تاریخ ........................................................... صادر کننده ابالغ .......................................عضویت در ...................................... (2

 ....        ..............خ......ی.........تا تار.......... از تاریخ ................................................................................... صادر کننده ابالغ .....................................عضویت در .................. (3

 .........       ................خی.......تا تار..................... از تاریخ ........................................................... صادر کننده ابالغ .....................................................................عضویت در  (4

 .......       ...............خ...ی.......تا تار.............. از تاریخ ....................................................... صادر کننده ابالغ .........................................................عضویت در ...................... (5

 .       ................خ.........ی......تا تار............... از تاریخ ............................................................. صادر کننده ابالغ .......................................عضویت در ................................. (6

.......... ..................................  ...........................................  ...................................   جمع امتیاز مکتسبه 



 فرم ارزیابی ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی 

2صفحه                                                                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی:                                 

 ج( سوابق آموزشی

امتیاز  

توسط 

هیأت 

 اجرایی

امتیاز 

توسط 

  گروهکار

امتیاز 

توسط 

 عضو

 

 

 

……….. 

……… 

……….. 

………. 

 

 

……… 

……….. 

………. 

……….. 

 

 

.......... 

………. 

……….. 

……….. 

 

 (ICDLو به جز دوره های عمومی توجیهی و  در فاصله دو رتبهفراگیری آموزش ، توسعه فردی و ارائه دوره های آموزشی ) 

 

 تائید واحد آموزش کارکنان                                                              ساعت .....................کل دوره های آموزشی طی شده.... -

 

 

 تائید واحد آموزش کارکنان         ارائه  دوره آموزشی به عنوان مدرس برای کارکنان دانشگاه .................. ساعت                   -

 

 

 )فرم پیوست تکمیل گردد( بر گروه های درسی موظفی( .............................ساعت درس در  گروه های آموزشی )مازادارائه  -

 

 

 )فرم پیوست تکمیل گردد( )مازاد بر گروه های درسی موظفی(..................... ساعتهمکاری در ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی -

 

......... 

 

......... 

 

....... 

 

 در فاصله دو رتبهآموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی  

 

      ......................................نام و نام خانوادگی همکار.............................شغل همکار........................موضوع آموزش.................... (1

 تایید مدیر واحد                               تایید همکار                                                                                                                                    

 

 

 ..........................................................موضوع آموزش.............نام و نام خانوادگی همکار.............................شغل همکار......... (2

 ایید مدیر واحدت                                    تایید همکار                                                                                                                             

 

 

 ..............................................نام و نام خانوادگی همکار.............................شغل همکار........................موضوع آموزش.......... (3

 تایید مدیر واحد                                        تایید همکار                                                                                                                          

 

 

 

........ 

 

......... 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

........ 

 میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها 

 (Internetاطالعات و ارتباطات) -                               مفاهیم پایه فناوری اطالعات  -

 (  Excelصفحه گسترده ) -                                      (Wordsواژه پردازها) -

 تائید واحد آموزش کارکنان                                (Power pointارائه مطلب ) -                                   (Accessبانکهای اطالعاتی ) -

 ***توجه : این قسمت صرفا توسط مسئول واحد مربوطه تکمیل شود.

 عنوان نرم افزار تخصصی مورد استفاده در شغل فعلی.............................................. -

  عالی    خوب          متوسط     وضعیت استفاده از نرم افزار تخصصی )با تایید مسئول واحد مربوطه( : ضعیف -

 

  عالی    خوب          متوسط     ضعیف   :(ERPسیستم اتوماسیون اداری )وضعیت استفاده از  -

 

-  

 مربوطه.......................مدیر نام ، نام خانوادگی و امضای                                                                                                                      

 

......... 

 

......... 

 

....... 

 

 میزان تسلط به زبانهای خارجی 

    روسی              آلمانی             عربی           فرانسه          عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته زبان خارجی :   انگلیسی ÷ -

 )گواهی نامه مربوطه را پیوست نمائید.( ...........................با امتیاز  ............. می باشم.  (… & TOEFL, IELTS)دارای مدرک  -

 

 تمایل به تعیین سطح ندارم                عنوان زبان خارجی: .....................................................تمایل به تعیین سطح دارم   -

 

 

......... 

 

......... 

 

....... 

 

 توسعه فردی 

 تأییدیه ندارد                  خودآموزی )مشروط به تأیید مقام باالتر از مسئول مستقیم عضو( : تأییدیه دارد  

  جمع امتیاز مکتسبه ....... ......... .........

 



 فرم ارزیابی ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی

 3صفحه                                                                                                                                                                                                   نام و نام خانوادگی:                       

 پژوهشی و فرهنگی –د( فعالیت های علمی 

امتیاز  

توسط 

 عضو

امتیاز 

توسط 

 کارگزینی

امتیاز توسط 

هیات 

 اجرایی

 

 

  ارائه پیشنهادات نو و ابتکاری

 ..................................................   تاریخ تصویب ...............................................................                                    سطح سازمانی...............عنوان پیشنهاد - .......... ........... .........

 ..............   تاریخ تصویب ...................................................................................................                                    سطح سازمانی...............عنوان پیشنهاد -

 پیوست گردد( تائیدیه واحد ذیربط یا ریاست دانشگاه  مورد نیاز بهمراه  )مستندات

  ثبت اکتشافات ، اختراعات و کارهای بدیع هنری

........ ............ ............. 
 تاییدکننده........................................ تاریخ ثبت..............................عنوان .............................................................................            مرجع  -

 .................................................. تاریخ ثبت.....عنوان .............................................................................            مرجع تاییدکننده............... -

  انتشار مقاالت کامل در مجالت معتبر و ارائه مقاله در سمینارهای علمی

........ ........... .............. 

 تعداد همکاران.....   سایر نتشار..................نفر اول عنوان مقاله ......................................................................نوع نشریه ..........................تاریخ ا -

 تعداد همکاران.....   سایر نتشار..................نفر اول عنوان مقاله ......................................................................نوع نشریه ..........................تاریخ ا -

 تعداد همکاران.....   سایر نتشار..................نفر اول عنوان مقاله ......................................................................نوع نشریه ..........................تاریخ ا -

 تعداد همکاران.....   سایر نتشار..................نفر اول عنوان مقاله ......................................................................نوع نشریه ..........................تاریخ ا -

 تعداد همکاران.....   سایر نفر اول ارائه ..........................................تاریخ  عنوان سمینارعنوان مقاله .................................................................... -

  تألیف و ترجمه کتاب

   

 غیر مرتبط با شغل          مرتبط با شغل      ترجمه          عنوان کتاب :................................................ تالیف  -

 غیر مرتبط با شغل          مرتبط با شغل      ترجمه          عنوان کتاب :................................................ تالیف  -

 ...........................عنوان جزوه یا مجموعه درسی آموزشی ............................................................................................ -

 .......................................................................................................................عنوان جزوه یا مجموعه درسی آموزشی  -

 

  ارائه طرحهای تحقیقاتی 

.......... ............. ................ 
 تاریخ ...............          همکار اصلی طرح             عنوان طرح   ........................................................................................................    مجری  -

 تاریخ ...............          همکار اصلی طرح             عنوان طرح   ........................................................................................................    مجری  -

  ارائه گزارشهای موردی

.......... ............. ................ 

 

 .................................                  تاریخ...............عنوان گزارش ، دستورالعمل ، آیین نامه و غیره.................................................................................. -

 تاریخ................            غیره...................................................................................................................      عنوان گزارش ، دستورالعمل ، آیین نامه و  -

 

 ارجاع .......................... اجرا از تاریخ ........................ تا تاریخ ................... عنوان  پروژه اداری........................................................................ تاریخ -

 .............. تا تاریخ ...................... اجرا از تاریخ ..........عنوان  پروژه اداری........................................................................ تاریخ ارجاع ...................... -

 

  دریافت لوح تقدیر و تشویق

........ ........... ................. 

 ............................ تاریخ.........................:............(  مقام تشویق کننده 2.......... تاریخ...................                  .................مقام تشویق کننده :...............(1          

 یخ................................... تار.........مقام تشویق کننده :..................  (4          ........... تاریخ...................        ...........مقام تشویق کننده :...................(3          

 .... تاریخ............................................مقام تشویق کننده :.............    (6     ......... تاریخ...................           ...............مقام تشویق کننده :................(5

 ........ تاریخ.....................................مقام تشویق کننده :.................. (8             .............. تاریخ...................   ...........مقام تشویق کننده :...............(7

 .................... تاریخ............................مقام تشویق کننده :..............(10                ............. تاریخ...........................مقام تشویق کننده :...................(9

 ( رضایتمندی مقام مافوق:..............................11

 

  کسب عنوان عضو نمونه ) برتر یا برگزیده(

.......... ............. ................ 

 عضو نمونه در سطح ........................ تاریخ.........................................( 3عضو نمونه در سطح .................... تاریخ .........................    (1

 

  عضو نمونه در سطح .................... تاریخ .........................    (2

 



ارزیابی ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمیفرم   

 4صفحه                                                                                                                                                                                                   نام و نام خانوادگی:                       

امتیاز   رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع 

توسط 

 عضو

امتیاز 

توسط 

 کارگزینی

امتیاز توسط 

هیات 

 اجرایی

 

 مندرج در فرم ارزشیابی ساالنه "مهارت های ارتباطی "امتیازدهی براساس میانگین امتیاز بند 

 ......... .............. ................. 
 

 

      تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی

 ساالنهمندرج در فرم ارزشیابی  "تعظیم شعائر و انضباط اداری "بر اساس میانگین امتیاز بند امتیاز دهی 

 ......... .............. ................. 
 

 

      مشارکت در فعالیتهای فرهنگی

 امتیاز..............................                                                                                                         امتیاز دهی  با تائید مدیر مستقیم یا واحدهای متولی فعالیتهای فرهنگی

 خانوادگی مدیر مستقیم یا واحدهای متولی فعالیتها....................................نام و نام                                                                                                            

 ......................امضاء...........                                                                                                                                               مشارکت در بسیج -

 مشارکت در فعالیتهای فرهنگی -

......... .............. ................. 

 

 جمع امتیاز مکتسبه                                                                          
......... .............. ................. 

 

 صورت کامل الزامی است.توجه : ارسال مستندات به 

 تاریخ تحویل درخواست ارتقا و مستندات به اداره کارگزینی....................................

 امضای عضو ................................................                                                        

 

 توسط کارشناس کارگزینیتایید دریافت درخواست ارتقا 

 تاریخ ...........................                         امضا .........................................

 تایید اعضای کارگروه ارتقای رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه     تاریخ جلسه .........................   

یاز کسب شده از بندهای :امت  

..................       الف ( سوابق تحصیلی                            

..................          ب( سوابق اجرایی و تجربی               

...................          ج( سوابق آموزشی                            

.................  پژوهشی و فرهنگی –د( فعالیت های علمی   

...............جمع کل امتیاز  

 

ارتقاء تاریخ ...................  

................... 

 امضاء ..................     ................................................................................رئیس کارگروه . 

 

 امضاء ..................    ..................................................................................عضو کارگروه 

 

 امضاء ..................    ..................................................................................عضو کارگروه 

 

 امضاء ..................    ..................................................................................عضو کارگروه 

 

 امضاء ..................    ..................................................................................عضو کارگروه 

 

 

 


