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 «بسمه تعالی»

 

 دبیرخانه هیات اجرایی منابع انسانی 
 

 دانشگاهغیرهیات علمی رتبه اعضای  ارتقاءشیوه نامه نحوه تخصیص امتیازات 

 مقدمه  

شان به         یکی از راه شگاه جهت ایجاد انگیزه در آنها و اهتمام ای ضای غیرهیات علمی دان ستخدامی اع شده در آیین نامه ا کارهای پیش بینی 

شد، ارتقاء و تعالی، در نظر گرفتن رتبه  ضو غیرهیات علمی می      ر ساس هر ع ست. بر این ا شغلی ا سالیان خدمت خود از  های  تواند در طول 

( در صغغورت داشغغتن شغغرایق، ارتقاء یابد. از آنجا که کلیاتی از این 1)رتبه مقدماتی( تا باالترین رتبه )رتبه  ورودبه شغغغلی بدو پایین ترین رت

امه نآئین 42دستورالعمل ماده   3پیوست شماره    6ماده به استناد  هیات اجرایی منابع انسانی  ذکر شده است،   استخدامی  موضوع در آیین نامه  

شغغیوه نامه نحوه »، العمل فوق الذکردسغغتور  3های ماده شغغاخا و 2نحوه تخصغغیا امتیازات ماده  ،غیرهیات علمیء اسغغتخدامی اعضغغا

 را به شرح ذیل تصویب نمود: «رتبه اعضای غیرهیات علمی دانشگاه ارتقاءتخصیا امتیازات 

 ویل ذدر صورت داشتن شرایق تحصیلی و تجربی مندرج در جدول     )رسمی، پیمانی، قراردادی(   دانشگاه   اعضای غیرهیات علمی  -1ماده 

صاب     سب حد ن ستور العمل پس از تکمیل    ک سایر عوامل این د سوابق برای ارتقاء رتبه    فرم و ارائه الزم از  سی  و حویل تبا درج تاریخ برر

 یابند.می ارتقاء  باالترو با تصویب هیات اجرایی منابع انسانی به رتبه کسب میانگین ارزیابی عملکرد 

 )سال( حداقل مدت توقف الزم برای ارتقاء به رتبه باالتر -1جدول 

 مدرك تحصیلی                        

 عنوان  رتبه  
 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي  كارداني 

 0 0 0 0 مقدماتی

 4 5 6 8 مهارتی

 4 5 6 10 3رتبه 

 6 6 6 - 2رتبه 

 6 6 - - 1رتبه 

 مجموع سنوات تجربی الزم برای هر رتبه )سال( برای یک بار در طول خدمت قابل استفاده است. :1 تبصره

تحصیلی عضو در طول مدت توقف در یک رتبه با رعایت ضوابق مقرر در آیین نامه به مدرک تحصیلی باالتری  در صورتیکه مدرک :2تبصره

 محاسبه می شود. تر متناسب با زمان توقف با مدرک تحصیلی قدی  و جدیدیابد، مدت زمان توقف برای ارتقاء به رتبه باال ءارتقا

به شرح  1و رتبه  4، رتبه 3گانه برای ارتقاء به رتبه های مهارتی، رتبه  2حداقل امتیاز مورد نیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل -2ماده 

 ذیل است:

 جهت ارتقا امتیاز مورد نیاز حداقل  -2جدول 

 دكتری كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی موضوع ردیف

 044 004 044 074 ارتقاء به رتبه مهارتی 1

 804 774 724 084 3ارتقاء به رتبه  2

 1144 1444 034 - 2ارتقاء به رتبه  3

 1344 1244 - - 1ارتقاء به رتبه  0
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 رتبه و دامنه امتیازات آن عبارت اند از:  ارتقاءعوامل  -3ماده 

 سوابق تحصیلي الف(

 سوابق اجرایي و تجربي ب(

 سوابق آموزشي ج(

 فعالیت هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي د(

صد امتیازات  05حداقل   تبصره:  سبه از ردیف هاي   در شی  »درخصوص  «د»و  «ج»قابل محا فعالیت های علمی و  »و  «سوابق آموز

 .باید در دوره توقف براي ارتقا به رتبه باالتر كسب شده باشد «فرهنگی

 سوابق تحصیلی:  -الف

 و امتیققاز  050 دكتااریو    280كارشناساای ارشااد   ، 210 كارشناساای   ، 140 كاااردا یسقققف امتیققاز ایقق  عامققل بققراي   

 جدول ذیل است. مطابق

 سوابق تحصیلی ات امتیاز جدول -3جدول 

 ردیف
 مدرك تحصیلی                                                    

 شاخص امتیازات
 دكتری كارشناسی ارشد كارشناسی دانیركا

 100 145 150 05 مدرك تحصیلی 1

 56 05 41 22 میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی 2

3 

  محل اخذ مدرك تحصیلی

 03 42 32 21 دا شگاهای سطح یک

 30 26 22 16 های دولتی و معتبر خارج از كشور و پیام  ور و آزاددا شگاه

 25 21 15 10 و ...( ها )علمی كاربردیسایر دا شگاه

4 

  معدل مدرك تحصیلی ارائه شده

 03 42 32 21 10معدل باالی 

 42 34 25 10 10معدل كمتر از 

صورتي كه عضو در زمان استخدام شرایط احراز پست مورد تصدي را با رشته تحصیلي    در  2در خصوص ردیف   تبصره: 

 درصد(50)غیر مرتبط .درصد سقف ای  امتیاز بهره مند مي شوند 00داشته است از 

   شگاههاي شگاه تهران  :عبارتند از سطح یک دان صنعتي امیركبیر    دان شریف،  صنعتي  شهی    علم ،،  صنعت،  د و 

کي ، فردوسي مشهد، دانشگاه علوم پزش    ، دانشگاه تبریز بهشتي، تربیت مدرس، صنعتي اصفهان، دانشگاه شیراز     

 فهان.، دانشگاه اصخواجه نصیر طوسي، عالمه طباطبایي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ایران
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 سوابق اجرایی و تجربی:  -ب  

بققی   1رتبقه  "و  "085تققا  110بقی    2رتبققه "، "290تقا   85بققی   0رتبقه  "، " 210تققا  60مهققارتي بقی   "امتیقازات ایق  عامققل بقراي    

 باشد.مي" 490تا  140

 :   سنوات خدمت-1

 خواهد بود. 4به شرح جدول شماره سال خدمت  هر با احتساب یک امتیاز برايامتیاز سنوات خدمت بر اساس مقطع تحصیلي افراد 

 مقطع تحصیلی در محاسبه سنوات خدمتضرایب  جدول -0جدول 

 دكتری كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی و زیر دیپلم دیپلم مقطع تحصیلی

 05 00 25 15 10 ضریب امتیاز

 :ی سنوات مدیریت-2

 محاسبه خواهد شد. 5بر اساس جایگاه پست مدیریتی طبق جدول شماره  افرادی که دارای پست مدیریتی باشند

 مدیریتی ضرایب سنوات  جدول -0جدول 

 مسئولمعاون اداره/ كارشناس  رئیس اداره معاون مدیر یا عناوین مشابه مدیر یا عناوین مشابه جایگاه پست مدیریتی

 0 6 9 12 هرسال مدیریتامتیاز به ازاي 

 :ها و شوراهای مصوبهای تخصصی، كمیسیو ها، هیاتها، كارگروهعضویت در كمیته-3

منصوب شده     ها و شوراهاي مصوب  هاي تخصصي، كمیسیونها، هیات   ها، كارگروهكمیتهبراي افرادي كه به عضویت   6طبق جدول شماره  

 باشند امتیاز مربوطه محاسبه خواهد شد.

 ها و شوراهای مصوبهای تخصصی، كمیسیونها، هیاتها، كارگروهكمیتهعضویت در  امتیاز جدول -0جدول 

 مدیران ستادی روسای پردیس / دانشکده  رئیس دانشگاه و یا معاونین نوع حکم صادره

 10 10 14 به ازاي هر حکم یا ابالغ عضویت

 

 سوابق آموزشی: -ج

 1رتبااه "و " 220تققا  55بققی   2رتبااه "، "100تققا  40بققی   3رتبااه "،  "120تققا  00بققی   مهااارتی"امتیققازات ایقق  عامققل بققراي  

 باشد.مي" 280تا  00بی  

های آموزشیفراگیری یا ارائه دورهتوسعه فردی ،  -1

سقف   ازامتی 5/0  آموزش ساعت  1متیاز ای  عامل به ازاي هرا شود   امتیاز( 200) سبه مي  نظام   . دوره هاي آموزشي باید در چارچوب محا

شد      مدیت برنامه ، بودجه و تحول اداري آموزش كاركنان دولت بوده و به تایید  سیده با شگاه ر )به دوره آموزش عمومي توجیهي بدو   .دان

 (امتیازي تعلق نمي گیرد ICDL و ورود به خدمت 

 ا تقال تجارب شغلی  آموزش به همكاران از طریق  -2

نمایند به همی  منظور امتیاز ای  بخش بر  اساس  مدت سنوات خدمت، تجربیات كاري خود را به سایر همکاران منتقل مي   افراد برمعموالً 

 گردد.محاسبه مي 0شماره اساس جدول 

 انتقال تجارب شغلی امتیازجدول  -7جدول 

 سال و بیشتر24 سال10 سال14 سال 0 سنوات خدمت

 12 10 12 6 امتیاز
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 :میزان تسلط به استفاده از  رم افزارها -3

 خواهد بود. 8به شرح جدول شماره  شي هاي آموزبا ارائه مدارک گذراندن دوره تسلط به استفاده از نرم افزارها امتیاز

 تسلط به استفاده از نرم افزارهامیزان  امتیازجدول  -8جدول 

 اتوماسیون اداری   رم افزارهای تخصصی Power point یا با كهای اطالعاتی windows Internet word Excel Access مفاهیم مهارت

 2 12 15 0 15 15 5 0 4 امتیاز

 تبات براي مسئولی  دفاتر كامل محاسبه مي شودکاو مافزار اتوماسیون اداري  نرم. 

 بهره مند مي شوندای  بند امتیاز حداكثر از مرتبط به رایانه مدرک تحصیلي  دارندگان.  

 :میزان تسلط به زبا های خارجی -4

 محاسبه مي گردد. 9امتیاز ای  بخش براساس جدول شماره 

 های خارجیزبانتسلط به میزان  امتیازجدول  -0جدول 

 دكتری كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی مقطع تحصیلی

 20 25 10 15 سقف امتیاز

 گیرد.معتبر خارجي سقف امتیاز تعلق مي زبان هاي خارجي و یا فارغ التحصیالن یکي از دانشگاه هاي تحصیليبه دارندگان مدرک  :1تبصره

صره  ، دانشققگاه صققنعتي  ، زبان دانشققگاه تهران، تربیت مدرسGre)، تولیمو، Msrtارائه مدرک معتبر زبان خارجي )تافل، آیلس،  :2تب

 امتیاز عالوه بر امتیازهاي فوق قابل محاسبه است.10( امیركبیر 

 پژوهشی و فرهنگی :–های علمی عالیتف -د

 باشد.مي" 280 تا رتبه یک"و " 220 تا رتبه دو"، "100 تا رتبه سه"،  "120تا مهارتی"امتیازات ای  عامل براي  

 های  و و ابتكاری:ارائه پیشنهاد- 1 

امتیاز  10تا دبیرخانه هیات اجرایي یا مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداري اجرا شده در سطح واحد/دانشگاه مورد تائید واحد و  پیشنهاد هر ازاي به

امتیاز( 00)سقف  قابل محاسبه است.

 ثبت اكتشافات و اختراعات و كارهای هنری و اقدامات فناورا ه: -2

. )مورد تائید سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران و ...(قابل محاسبه است  "امتیاز 20 "و كار هنري  به ازاي هر اكتشاف و اختراع "

 ا تشار مقاالت در مجالت معتبر:-3

 خواهد بود. 10به شرح جدول شماره به ازاي هر مقاله چاپ شده   در مجالت معتبر انتشار مقاالت امتیاز

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر امتیازجدول  -14جدول 

 *معتبر خارجیپژوهشی علمی  مجالت داخلی پژوهشی-مجالت علمی ترویجی-مجالت علمی چاپ شده هر مقاله

 20 25 15 سقف امتیاز

 پژوهشی( *اعتبار سنجی )معاو ت

 های علمیهمایش مقاالت در ارائه  -4

 خواهد بود. 11به شرح جدول شماره داخلي و خارجي به ازاي هر ارائه  هاي علميهمایش رائه مقاالت در ا امتیاز

 *در همایش های علمیارائه مقاالت  امتیازجدول  -11جدول 

 همایشنوع                              

 امتیاز      
 خارجی داخلی

 15 0 سقف امتیاز

 *اعتبار سنجی )معاو ت پژوهشی(
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 تالیف و ترجمه كتاب-0

. )در زمینه مرتبط با شغل با تشخیص مدیریت برنامه، بودجه و امتیاز قابل محاسبه است 20و كتاب ترجمه یا گردآوري  "امتیاز 40به ازاي هرتالیف "

 تحول اداري(

 پژوهشی و مطالعاتی: ارائه، مشاركت و همكاری در طرح های-5

 به شرط درج نام عضو و تایید دفتر ارتباط با صنعت قابل محاسبه است. "امتیاز 00به ازاي هر طرح "

 ارائه گزارش های موردی-0

 .امتیاز قابل محاسبه است 50و تا سقف  "امتیاز 5 مدیران ستادي/ رئیس دانشکده به ازاي هر گزارش تحلیلي تائید شده "

  تشویق و تقدیر:لوح دریافت  -2

به ازاي  12طبق جدول شماره  از یکي از مقامات كشوري و یا دانشگاهي شده اند    افرادي كه موفق به كسب لوح تقدیر و یا عناوی  مشابه   

 .بودمحاسبه خواهد امتیاز قابل  60تا سقف و امتیاز مربوطه  تقدیرنامههر 

 لوح تشویق و تقدیر دریافت امتیازجدول  -12جدول 

 رئیس دانشگاه مقامات كشوری نوع لوح

 10 12 سقف امتیاز

 :یا قابل تقدیر() مو ه  عضو كسب عنوان -6

 قابل محاسبه است.امتیاز  60و حداكثر تا سقف امتیاز  20امتیاز و نمونه دانشگاه  00به ازاء كسب عنوان نمونه كشوري 

 

 مشاركت در فعالیت های فرهنگی: ،تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی،تكریم ارباب رجوع -15

 اعطا مي گردد. 10جدول شماره اساس شاخص هاي  بربه صورت محرمانه امتیاز  90تا سقف و  توسط مدیر واحد شاخصامتیاز ای  

 

 ، مشاركت در فعالیت های فرهنگیتعظیم شعائر اسالمی و مذهبی ،تکریم ارباب رجوع امتیازجدول  -13جدول 

 شاخص های ارزیابی

 امتیاز

 ضعیف متوسط خوب عالی

10 12 14 4 

     نظم و آمادگي براي ارائه خدمت به ارباب رجوع

     رعایت ادب و نزاكت و عدالت و انصاف در ارائه خدمات

     رعایت شعائر اسالمي و مذهبي و مشاركت در فعالیت هاي فرهنگي

     آمادگي براي ارائه اطالعات و توضیحات كافي

     به معروف و نهي از منکر، انجام واجبات و ترک محرمات امر

     عالقمندي و پشتکار در وظایف محوله 

 

ش   -0ماده شگاه مورخ       5ماده و  4یوه  امه دراین  سا ی دا  سه هیات اجرایی منابع ا  صره در جل  تدوین و   11/12/1366 تب

 قابل اجرا است. 53/12/1366تصویب و از تاریخ 

 


