
تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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امتیاز فعالیتهای اجرایی 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

امتیاز اجرایی در یک بازه زمانی چهار ساله (٤٨ ماهه) منتهی به تاریخ امتیازدهی سالیانه محاسبه میشود، میزان امتیاز 
پستهای مصوب و فعالیتهای اجرایی بر اساس جدول زیر محاسبه میگردد: 

جدول امتیاز پستها و فعالیتهای اجرایی

حداکثر امتیاز 

در چهار سال
(دوره محاسبه)

امتیاز در سال عنوان پست یا مسئولیت اجرایی ردیف

٨٠ 20 رئیس دانشگاه ١

٦٤ ١٦ مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه ٢

٦٤ ١٦ معاونین دانشگاه ٣

٤٠ ١٠ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه ٤

٤٨ ١٢ رؤسای پردیسهای تخصصی ٥

٤٠ ١٠ رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب ٦

٤٠ ١٠ رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ٧

٤٠ ١٠ رئیس مرکز اطالعرسانی، کتابخانه و نشر ٨

٤٠ ١٠ مدیران ستادی دانشگاه ٩

٣٢ ٨ رؤسای ادارات دانشگاه ١٠

٣٢ ٨ مشاور معاونین دانشگاه ١١

٣٢ ٨ معاون رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی 
دانشگاه

١٢

٣٢ ٨ معاون رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ١٣

٣٢ ٨ معاون مدیریتهای دانشگاه ١٤
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تاریخ:      ١ ویرایش:
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امتیاز فعالیتهای اجرایی 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

٤٠ ١٠ رؤسای دانشکدهها ١٥

٤٠ ١٠ رؤسای واحدهای آموزشی اقماری دانشگاه ١٦

٣٢ ٨ رؤسای گروههای معارف و علوم انسانی، تربیت بدنی و زبان ١٧

٣٢ ٨ معاونین دانشکدهها ١٨

٣٢ ٨ معاونین واحدهای آموزشی اقماری دانشگاه ١٩

٢٠ ٥ مدیران گروههای آموزشی ٢٠

٢٠ تا ٤٠ ٥ تا ١٠ رؤسای پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی
(با نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه)

٢١

٨٠ ٢٠ مامور در پست معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری  ٢٢

٥٦ ١٤ مامور در پست مدیر ستادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ٢٢

٦٤ ١٦ مامور در پست رئیس یکی از دانشگاههای سراسری کشور ٢٣

٨ ٢ اعضای شوراها و کمیسیونها و کارگروههای مصوب دانشگاه 
(جذب، هیأت ممیزه، و ...)

٢٤

٨ ٢ سایر مسئولیتهای اجرایی مورد تائید ریاست و معاونین 
دانشگاه و شورای هر پردیس 

٢٥

تبصره ۱: برای ردیفهای ١ تا ٢٣، هر عضو هیأت علمی فقط میتواند از یکی از ردیفها استفاده کند.

تبصره ۲: عضو هیأت علمی مشمول ردیفهای ٢٤ و ٢٥  اگر دارای پست اجرایی (موارد ١ تا ٢٣) باشد، ٥٠ درصد 
امتیاز ردیفهای ٢٤ و ٢٥ را دریافت می کند. 


