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 «بسمه تعالي»

 هاي عوامل ارتقاء رتبه اعضاي غيرهيأت علميدستورالعمل نحوه تخصيص امتياز به اجزاء شاخص

 آئين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران  2پيوست شماره  6موضوع ماده 

 «دستورالعمل اجرائي ارتقاء رتبه اعضاي غيرهيأت علمي)رسمي و پيماني( »

 

علمي دانشگاه به منظور افزايش كارايي و نامه استخدامي اعضاي غيرهيأتهيأت اجرائي منابع انساني آئين

 العمل را به شرح ذيل تدوين نمود.اثربخشي كارمندان مجرب و كارآمد اين دستور

اينكه د به شرط نعلمي دانشگاه كه واجد شرايط موضوع اين دستورالعمل مي باشاعضاء غيرهيأت - 5ماده 

 درصد 07ميانگين امتيازات مربوط به ارزيابي عملكرد ساليانه در سه سال منتهي به تقاضاي رتبه عضو از 

با ارائه  ميانگين سقف امتياز ارزيابي ساليانه كمتر نباشد و داشتن ديگر شرايط الزم مطابق مفاد اين دستورالعمل

از  5و رتبه  2رتبه ، 3مهارتي، رتبه  ه:گيري از عناوين رتبضمن بهرهتوانند حسب مورد ميآنها مستندات و تأييد 

 مند شوند.نامه مربوط آمده است نيز بهرهمزاياي پيشرفت شغلي كه در آئين

 عضوهاي ناشي از پست مورد تصدي، زمينه فعاليتهاي تواند عالوه بر وظائف و مسئوليتدانشگاه مي-5تبصره 

 راهم نمايد:امور مشروحه ذيل را ف در

هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با وظائف مطالعه و تحقيق در زمينه وظائف محوله و همكاري در پروژه-

 شغلي

تالش براي ارتقاء سطح علمي به منظور ارائه پيشنهادهاي جديد در جهت افزايش سطح كيفي پژوهش و -

 آموزش دانشگاه

ي و بين المللي جهت ارتقاي كيفي حوزه فعاليت تجربيات ملّ تالش براي دستيابي به آخرين اطالعات علمي و-

 خود

 اي كه موجب افزايش اثربخشي و كارآئي حوزه فعاليت فرد شودنوآوري در وظائف محوله به گونه-

 هاي مربوط استفاده از فن آوري نوين در ارتباط با حوزه فعاليت-
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 حداكثر سطح پيشرفت شغلي براساس مدرك تحصيلي و سنوات خدمت با كسب امتيازات مطابق  -2ماده 

و اعضاء داراي مدرك  3است. براين اساس اعضايي كه داراي مدرك كارداني هستند حداكثر تا رتبه  (5)جدول 

 ارتقاء يابند. 5و كارشناسي ارشد و باالتر مي توانند تا رتبه  2كارشناسي تا رتبه 

به  5رتبه  و 2، رتبه 3هاي مهارتي، رتبه گانه براي ارتقاء به رتبه 4حداقل امتياز مورد نياز از مجموع عوامل 

 باشد.مي (1جدول )شرح 

 حداقل امتياز مورد نياز براي ارتقاء «5»جدول 

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني موضوع رديف

 677 007 077 007 ارتقاء به رتبه مهارتي 5

 807 007 027 687 3ارتقاء به رتبه  2

 1177 1777 007 - 2ارتقاء به رتبه  3

 1077 1277 - - 1ارتقاء به رتبه  4

 

از يك  ارتقاءگيرند. ضمناً براي آيند در رتبه مقدماتي قرار ميافرادي كه به استخدام دانشگاه درمي-5تبصره 

باشد. به عنوان مثال فردي با مدرك مي (2جدول )رتبه به رتبه باالتر حداقل زمان توقف در رتبه فعلي مطابق 

گيرد و بايستي حداقل استخدام در رتبه مقدماتي قرار ميدر بدو به استخدام دانشگاه درآيد كه كارشناسي ارشد 

 تبه مهارتي ارتقاء يايد.سال خدمت نمايد تا در صورت كسب امتياز الزم به ر 1

سال  0قرار دارند با حداقل  2در موارد خاص دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي كه در رتبه  -2تبصره 

)سوابق اجرائي و عوامل دوم و كسب حداقل )دوسوم( از حداكثر امتيازات تعيين شده در  2توقف در رتبه 

دستورالعمل اجرائي  (3ماده ) (4جدول )پژوهشي و فرهنگي( موضوع -)فعاليتهاي علمي چهارمتجربي( و

ارتقاء  5مي توانند با تصويب هيأت اجرائي به رتبه از مجموعه عوامل امتياز 1777ارتقاي رتبه و داشتن حداقل 

 يابند.
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 حداقل مدت توقف الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر« 2»دول ج

 حداقل مدت توقف در رتبه قبل )سال( تحصيليمدرك  رتبه رديف

 مقدماتي 1

 7 كارداني

 7 كارشناسي

 7 كارشناسي ارشد

 7 دكتري

 مهارتي 2

 8 كارداني

 6 كارشناسي

 0 كارشناسي ارشد

 0 دكتري

 3رتبه  3

 17 كارداني

 6 كارشناسي

 0 كارشناسي ارشد

 0 دكتري

 2رتبه 0

 6 كارشناسي

 6 كارشناسي ارشد

 6 دكتري

 1رتبه  0
 6 كارشناسي ارشد

 6 دكتري

در صورتي كه عضوي در استخدام دانشگاه است و مطابق ضوابط و مقررات مورد عمل دانشگاه ادامه -3تبصره

تحصيل داده و مدرك باالتري )مرتبط با شغل( را اخذ نمايد، تنها در صورتي مي تواند از مزاياي مدرك 

اعمال مدرك تحصيلي كه ادامه تحصيل و العمل استفاده نمايد كه براساس مقررات تحصيلي خود در اين دستور

 جداگانه تدوين و تصويب خواهد شد مدرك وي به تأييد هيأت اجرائي رسيده باشد.
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آئين نامه استخدامي اعضاء غيرهيأت علمي پس از ارزيابي مربوط به  25ماده  4افراد مشمول تبصره  - 0تبصره 

ارتقاء رتبه كه مانند سايرين انجام مي پذيرد، رتبه آنان تعيين و صرفاً با حفظ رتبه كسب شده و در نظر گرفتن 

صيلي گردد. چنانچه اين گونه افراد داراي مدرك تحيك مقطع تحصيلي باالتر حقوق و مزاياي آنان تعيين مي

صرفاً از حقوق و  ،كسب شده ه ييا سطح چهار حوزه باشند، پس از ارزيابي و تعيين رتبه با حفظ رتب دكتري

 گردند.مزاياي يك رتبه باالتر برخوردار مي

براي افرادي كه در ضمن مدت توقف در يك رتبه مدرك تحصيلي پذيرفته شده باالتري را ارائه -1تبصره 

محاسبه خواهد  زيرمتناسب با مدرك تحصيلي قبلي و جديد ارائه شده مطابق فرمول نمايند، زمان توقف آنان 

 شد.

 مدت زمان مورد نياز توقف براي ارتقاء به رتبه باالتر در مدرك باالتر برابر است با:
حداقل مدت زمان توقف در رتبه قبل بر اساس مدرك باالتر 

حداقل مدت زمان توقف در رتبه قبل بر اساس مدرك پائينتر
 حداقل مدت زمان توقف در رتبه قبل براساس مدرك باالتر -خدمت با مدرك پائين تر در رتبه فعلي سابقه ×

سال  1به عنوان مثال براي عضوي كه در رتبه مهارتي با مدرك تحصيلي كارداني قرار گرفته است و داراي 

ه مهارتي باشد، پس از اخذ مدرك كارشناسي اعمال شده در حكم، باقيمانده زمان توقف در سابقه خدمت در رتب

 برابر است با : 3مدرك كارشناسي جهت تقاضاي ارتقاء به رتبه 

= 3سال  
6

17
 در مدرك كارشناسي 3= مدت زمان مورد نياز توقف براي ارتقا به رتبه 6 - 0×

 3رتبه مهارتي به رتبه = كل زمان توقف از زمان كسب 0+ 3=8سال 
 

ئين نامه استخدامي االجرا شدن آعلمي كه پيش از تاريخ الزمارتقاء رتبه آن دسته از اعضاي غيرهيأت– 9 تبصره

اند، براساس تطبيق مجموع سنوات خدمت قابل قبول آنان با علمي در دانشگاه شاغل بودهاعضاي غيرهيأت

شده نامه استخدامي ياد شده و كسب امتيازات تعيين آئين« 23»اده هاي توقف تعيين شده در جدول ذيل ممدت

( پس از تصويب علميامه استخدامي اعضاي غيرهيأتنپيوست شماره دو آئينرتبه ) ءدر دستورالعمل ارتقا

 رتبه انجام شود. تطبيقهيأت اجرائي دانشگاه از تاريخ استحقاق صرفاً براي يك بار پس از 
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 تبصرهعلمي مشمول اين اعضاي غيرهيأت براي تطبيقامتيازات ناشي از ارائه مدرك تحصيلي باالتر بعد از -6-1

 باشد.قابل احتساب نمي

« پژوهشي و فرهنگي–هاي علمي فعاليت»و « آموزشي»، «اجرايي و تجربي»امتيازات كسب شده از سوابق  -6-2

 علمياسب با فاصله زماني بعد ارتقاء رتبه براي اعضاي غيرهيأتمتن ،تطبيقپس از اولين ارتقاء رتبه، براي 

 باشد.مشمول اين مصوبه قابل احتساب مي

 زمان تجميعي بايد بر اساس مدرك تحصيلي و مطابق با جدول ذيل معادل سازي شود. -7تبصره 

 1 دكترا

 80/7 كارشناسي ارشد

 60/7 كارشناسي

 0/7 كارداني

 00/7 ديپلم

 0/7 زير ديپلم

سنوات تجميعي معادل سازي شده عضوي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد )در حال حاضر( و به عنوان مثال 

سال سابقه كار با  17سال سابقه كار با مدرك كارشناسي و  8سال سابقه كار با مدرك كارشناسي ارشد،  6داراي 

 مدرك كارداني به صورت زير محاسبه مي شود.

سنوات معادل سازي شده با مدرك كارشناسي ارشد = 6 + 8 ×
0/66

0/86
+ 00 ×

0/6

0/86
=  سال 08/0

ابتدا در كارگروه تخصصي منابع انساني بررسي اتخاذ تصميم در خصوص امتياز متقاضيان ارتقاء رتبه، – 3ماده 

 گردد. و سپس جهت تأييد نهائي به هيأت اجرائي منابع انساني دانشگاه ارائه مي

 باشد:به شرح ذيل مي و 4و  3اي ارتقاي رتبه و امتيازات مربوط مطابق جداول شاخص ه-4ماده 

 (درصد مجموع امتيازات 21تا  58بين )سوابق تحصيلي الف(

 (درصد مجموع امتيازات 31تا  58بين )سوابق اجرائي و تجربي ب(

 ( درصد مجموع امتيازات 28تا  1بين )سوابق آموزشي ج(
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 (درصد مجموع امتيازات 28تا  8بين )پژوهشي و فرهنگي  –فعاليتهاي علمي  د(

 

 امتياز سوابق تحصيلي – 3جدول 

 رديف

 مدرك تحصيلي

 

 عوامل ارتقاء

مدرك تحصيلي 

كارداني يا همتراز با 

 آن

مدرك تحصيلي 

كارشناسي يا همتراز 

 با آن

مدرك تحصيلي 

كارشناسي ارشد يا 

 همتراز با آن

مدرك تحصيلي 

 با آن دكتري يا همتراز

5 
 سوابق تحصيلي

 مجموع امتيازات()
 امتياز 227تا  امتياز 120تا امتياز 67تا 

 يازامت 307تا 

 

 امتياز ساير عوامل ارتقاء -4جدول 

ف
ردي

 

 رتبه                           

 5رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتي عوامل ارتقاء

 امتياز 268تا  01 امتياز 258تا  98 سوابق اجرائي و تجربي  1
 301تا  558

 امتياز

 امتياز 198تا  548

 

 امتياز 228تا  11 امتياز 578تا  48 امتياز 528تا  38 سوابق آموزشي 2
 328تا 78

 امتياز

3 
پژوهشي و -فعاليتهاي علمي

 فرهنگي
 امتياز 228تا  امتياز 578تا  امتياز 528تا 

 328تا 

 امتياز

مربوط به آخرين  (سوابق تحصيلي) امتياز عامل اول ،ارتقاء از يك رتبه به رتبه باالتردر محاسبه امتياز -5تبصره 

همواره از ابتداي  ءدر تمام مراحل ارتقا (سوابق اجرائي و تجربي) امتياز عامل دومو مدرك تحصيلي است 

امتياز به صورت تجميعي و يا  ،به تناسب موضوع چهارمو  سومدر خصوص عوامل  .شوداستخدام محاسبه مي

  .گرددوابسته به زمان توقف محاسبه مي

اختالف سقف امتياز رتبه فعلي و رتبه  %07يا يك، حداقل  2هر فرد الزم است جهت ارتقاء به رتبه  – 2تبصره 

 بعدي در هر يك از مجموع عوامل سوم و چهارم را در زمان توقف در رتبه فعلي كسب نمايد.
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 سوابق تحصيلي: -عامل اول

 318، دكتري 228، كارشناسي ارشد  527، براي كارشناسي 98سقف امتياز اين عامل براي كارداني  -1ماده 

 شود:محاسبه مي (0جدول )باشد كه مطابق امتياز مي

 امتياز سوابق تحصيلي -1جدول 

 مقطـع                                               

 شاخص
 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني

 267 107 87 07 مدرك تحصيلي

 ارتباط رشته تحصيلي 

 پستبا 

 يا شغل مورد تصدي

 63 03 30 16 مرتبط

 02 30 22 11 غيرمرتبط

 محل تحصيل

دانشگاه هاي دولتي و خارج از 

 كشور برتر تا امتياز
8 10 20 32 

-آزاد  -هاي غير انتفاعيدانشگاه

جامع علمي كاربردي و  –پيام نور 

 دورهاي غير حضوري

 هاي دولتي تا امتيازدانشگاه

0 0 12 16 

 20 18 12 6 ي دولتي تا امتيازساير دانشگاه ها

 21 18 11 6 حداكثر امتياز معدل

براساس  (0جدول )مشروط به رعايت سقف امتياز كل سوابق تحصيلي مندرج در  ،امتياز معدل عضو- 5تبصره 

 (دل منفي ، صفر محسوب ميشود.ع)امتياز مگردد.ميفرمول ذيل محاسبه 

حداقل معدل بر حسب مقطع−معدل عضو

حداقل معدل بر حسب مقطع−27
×  لامتياز معد =حداكثر امتياز معدل

  باشد. مي 16و براي دكتري  10، مقطع كارشناسي ارشد 12حداقل معدل براي مقطع كارداني و كارشناسي 
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امتياز مدرك تحصيلي براي ارتقاء عضو همواره آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي در در محاسبة- 2تبصره 

 گيرد.زمان ارزيابي مالك عمل قرار مي

 عامل دوم: سوابق اجرائي و تجربي: 

و  شامل سنوات رسمي و پيمانيمتناسب با سنوات خدمت قابل قبول امتياز سنوات خدمت : - 9ماده 

خدمت سربازي( و نوع مدرك تحصيلي، امتياز حاصل از سنوات خدمت از فرمول زير محاسبه  قراردادي و

 شود:مي

∑ 𝑎n. t nامتياز سنوات خدمت = 

بر حسب  سال مدت زماني است كه فرد با مدرك تحصيلي در آن  𝑡nضريب امتياز با توجه به مدرك و  𝑎nكه 

(درزمان هر ارتقاء با توجه به مدرك تحصيلي در طول 6مطابق جدول ) 𝑎nدوره خدمت نموده است. ضريب 

 گيرد.مدت خدمت مورد محاسبه قرار مي

 𝒂𝐧( تجربي در رتبه فعلي)قبل از ارتقاء ضريب امتياز سنوات خدمت -9جدول 

 مدرك               

 رتبه فعلي

 

 كارداني

 

 كارشناسي

 

 كارشناسي ارشد

 

 دكترا

 18 48 31 27 مقدماتي

 31 27 23 57 مهارتي

 24 22 28 51 به باال 3رتبه 

 24 22 28 51 2رتبه 

 

همتراز مدرك كارداني  8/7و  0/7امتياز سنوات خدمتي با ديپلم و زير ديپلم به ترتيب با ضريب  -5تبصره 

 محاسبه خواهد شد.

خدمت پاره وقت و نيمه وقت منظور از سنوات خدمت قابل قبول، سنوات خدمت تمام وقت و براي -2تبصره 

 باشد.معادل آن مي
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در محاسبه امتياز سنوات خدمت مي بايست مدرك تحصيلي هر دوره با توجه به تاريخ اعمال مدرك  -3تبصره 

 لحاظ گردد.

آئين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت  73مادة   5در محاسبه سنوات خدمت با عنايت به تبصره -4تبصره 

گردد، اما در محاسبه امتياز سنوات خدمت سربازي به عنوان سنوات قابل قبول محاسبه مي علمي دانشگاه، مدت

 يكسال امتياز منظور خواهد شد.  ،خدمت سربازي به ازاي يكسال و بيشتر

وط به آن كه يي قبل از استخدام در دانشگاه مشركليه سنوات خدمتي عضو در دستگاههاي اجرا -1تبصره 

امتياز سنوات خدمت لحاظ خواهد شد و سوابق مذكور در دانشگاه مورد پذيرش قرار گرفته باشد در محاسبه 

سنوات خدمت قراردادي عضو در دانشگاه به ميزان حداكثر معادل زمان توقف مورد نياز براي ارتقاء از رتبه 

 مقدماتي به مهارتي با توجه به مدرك محاسبه مي گردد.

 سنوات مديريتي:  -7ه ماد

، و معاون 58، رئيس اداره يا گروه 52، معاون مدير 51به ازاي هر سال مديريت براي مدير و عناوين مشابه 

 امتياز است. 528تعلق مي گيرد. سقف امتياز اين بند سنوات خدمتي  امتياز 0اداره 

در دستورالعمل ارتقاء، مسئوليتي قابل قبول است كه يا ابالغ فوق اجرايي  هايدر محاسبه امتياز سمت -5تبصره 

آن از طريق رئيس دانشگاه و يا معاون اداري و پشتيباني صادر شده باشد و يا اينكه از طريق معاون اداري و 

 جهت آن سمت برقرار شده باشد. سرپرستيپشتيباني حق 

 امتياز سنوات مديريتي براي ابالغ هاي سرپرستي مشابه امتياز در عناوين مديريتي مربوطه مي باشد. -2تبصره 

 امتياز سنوات مديريت در خارج از دانشگاه پس از ارزيابي توسط هيأت اجرائي قابل محاسبه  -3تبصره 

 باشد.مي

 و شوراهاي مصوب:  ونها، هيأتهايدر كميته ها، كارگروه هاي تخصصي، كميس عضويت– 0ماده 

شود.به شوراها و كميته امتياز منظور مي 08امتياز و حداكثر تا  5ساعت شركت در اين جلسات  51به ازاي هر 

امتياز گيرد.باشند امتياز اين بند تعلق ميهايي كه به موجب مقررات دانشگاه ايجاد شده و رسمي ميو كارگروه

كه ابالغ آن يا از طريق رئيس دانشگاه و يا يكي از معاونين گردد شركت در جلسات در صورتي اعطا مي

 ها و گروه هاي آموزشي مستقل صادر شده باشد.دانشگاه و يا توسط رؤساي دانشكده
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 سوابق آموزشي: عامل سوم

 و يا شركت در دوره هاي آموزشي  ، فراگيريتوسعه فردي  -6ماده 

ريزي شده و به تأييد هيأت برنامهرسمي كه توسط واحد آموزش كاركنان هاي آموزشي به ازاء شركت در دوره

مربوطه بر اساس امتياز دوره به تأييد واحد آموزش كاركنان برسد، گذراندن اجرائي رسيده باشد و قبولي در 

 98ثر سقف امتياز اين ماده براي ارتقاء از مقدماتي به مهارتي حداك .گرددميمحاسبه و فرمول ذيل  (0جدول )

بعنوان بايست ها مياين دورهگردد.امتياز اضافه مي 48امتياز و براي ساير سطوح ارتقاء در هر مرحله حداكثر 

شده و به تأييد هيأت اجرايي رسيده باشدو قبولي در  ريزيدوره رسمي توسط واحد آموزش كاركنان برنامه

 گذراندن دوره به تأييد واحد آموزش كاركنان برسد.

 

 هاي آموزشيارائه دوره يافراگيري امتياز «7»جدول 

 دوره آموزشي

هاي دوره

آموزشي بدو 

 خدمت

عمومي و توانمند 

 سازي
 بهبود مديريت

دوره هاي شغلي يا 

 تخصصي

 30/7 37/7 20/7 51/8 ضريب دوره

 ساعات شركت در دوره= امتياز هر دوره×ضريب دوره 
 

و باشدمي دانشگاه برگزار گردد، شركت در دوره براي اعضاء ضرورياي اجباري از طرف چنانچه دوره-5تبصره

 باشد.كسب امتياز اين دوره ها براي بررسي پرونده ارتقاء آنان ضروري مي

چنانچه هر يك از اعضا با توجه به شغل و وظايف محوله، به تشخيص مدير مربوطه در دوره اي  -2تبصره

 جزء سوابق آن دوره امتياز %18 ،شركت ننمايند، در صورت شركت در آزمون پايان دوره و كسب نمره قبولي

 .گرددي آموزشي آنان محاسبه ميهادوره
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آموزش كاركنان دانشگاه  ي واحدقبلكه با موافقت هاي آموزشي خارج از دانشگاه دورهشركت در  -3تبصره 

 .باشدقابل محاسبه و امتياز دهي مي در صورت ارائه مدارك مربوطه و تاييد توسط آموزش كاركنانانجام شده، 

در در قالب امتياز ميزان تسلط به نرم افزارها قط ( ف8)هاي آموزشي مندرج در جدول امتياز دوره -4تبصره 

 گردد.محاسبه مي 55ةماد

براي براي هر عنوان دوره، باشد، امتياز كالسهاي آموزشي رسمي دانشگاه  عضو، مدرسدر صورتيكه  -1تبصره 

منظور مي گردد و امتياز متعلقه بر اساس فرمول مربوطه  (0)برابر ضريب مندرج در جدول چهار ضريب وي با 

 گردد.محاسبه مي

 انآموزش به همکار-58ماده 

 .امتياز محاسبه گردد 0به ازاء هر همكار موارد ذيل شغلي با رعايت  باز طريق انتقال تجار آموزش به همكاران

مربوطه انجام آموزش راتأييد  مدير بگونه اي كهصورت پذيرفته مدير واحديندآموزش با هماهنگي آفر (1

 .نمايد

 .يند آموزش را تاييد نمايدآهمكار آموزش ديده فر (2

كار شغل، نمودار گردششرح آموزش شامل نحوه انجام موضوع و مستندات مربوط به دهنده آموزشعضو  (3

 .ئه نمايداار اي از مطالب ارائه شده راو خالصه

در طول مدت زمان توقف براي ارتقاء به رتبه بعد، از امتياز سال  2تواند به ازاء هر هر عضو مي-5تبصره

 و همچنين امتيازات كسب شده از اين ماده از مندآموزش به يك نفر همكار با رعايت موارد فوق بهره

 .باشدفرد قابل محاسبه در ارتقاء بعدي مي يهاي قبلارتقاء

رنده در فرم نياز نبوده و صرفاً با تاييد مقام باالتر براي مديران با حكم انتصاب، تأييد فرد آموزش گي-2تبصره 

امكان اعطاء امتياز خواهد بود، به شرطي كه ليست افراد آموزش گيرنده و شرح آموزش در فرم مربوطه درج 

 گرديده باشد.
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 افزارها امتياز ميزان تسلط بر نرم-55ماده 

 .باشد( مي8افزارها مطابق جدول)امتياز ميزان تسلط بر نرم

 براي كليه نرم افزارهاي بكار گرفته شده از ابتداي خدمت تا آموزش كاركنانتاييد با  عاملامتياز اين  -5تبصره

گيرد. به نرم افزارهاي مشابه فقط يكبار امتياز تعلق مي .قابل اعمال مي باشدزمان ارتقاء و بصورت تجميعي 

 تدوين نمايد.آموزش كاركنان مي بايست ساز و كار ارزيابي را 

 رسيده باشد.مربوطه مدير به تأييد آموزش كاركنان و يا نرم افزارهاي تخصصي مي بايست  تسلط بر-2تبصره

 0الي  1براي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با رايانه حداكثر امتياز مربوط به بندهاي -3تبصره

 گيرد.بدون نياز به ارائه گواهينامه تعلق مي (،8)جدول 

 

 نرم افزار مهارت بکارگيريامتيازات  -0جدول

 مهارت رديف
 حداكثر امتياز

 پيشرفته كاربردي مقدماتي

 0 0 - (مباني كامپيوتر و مديريت فايل)مفاهيم پايه فناوري اطالعات 1

 0 0 - (اينترنت و ايميل)اطالعات و ارتباطات 2

 0 0 - اتوماسيون اداري 3

0 Word(واژه پردا)12 8 - ز 

0 Excel(صفحه گسترد)12 8 - ه 

6 Powerpoint(ارائه مط)0 0 - لب 

0 Access(بانك اطالعات)17 6 - ي 

 27 10 17 (مورد هر)نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز شغل  8

 

هاي بكارگيري نرم افزار حداكثر امتياز مربوط به مهارت مربوطه براي مدرسين دوره هاي مهارت - 4تبصره

 گيرد.تعلق مي
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 ي:ميزان تسلط به زبانهاي خارج -52ماده 

هاي مورد المللي و يا آزمونهاي بينن( و براساس ارائه مدارك رسمي آزمو0امتياز اين عامل مطابق جدول )

 يد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري محاسبه مي شود.ايت

 هاي خارجيامتياز ميزان تسلط به زبان -6جدول

 متوسط خوب خوبخيلي  عالي سطح زبان

 27تا 37تا 07تا 07تا امتياز

)انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي( هاي خارجيبه دارندگان مدارك دانشگاهي كارشناسي يا باالتر زبان - 5تبصره

امتياز تعلق  07هاي خارجي )انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي( و مدارك دانشگاهي كارداني زبان 18امتياز 

 گيرد.مي

و  48، كارشناسي ارشد  38، كارشناسي 28هاي خارجي كارداني به دارندگان مدارك ساير زبان -2 تبصره

 امتياز تعلق مي گيرد.18دكتري 

هاي خارجي،براساس مدرك تحصيلي دانشگاهي به به كاركنان فاقد مدارك مثبته تسلط به زبان -3تبصره 

 امتياز تعلق مي گيرد.48و دكتري  38، كارشناسي ارشد  28، كارشناسي 58ترتيب كارداني 

هاي براي دانش آموختگان هر يك از رشته هاي تحصيلي كه يك مقطع تحصيلي خود را از دانشگاه-4تبصره 

-آمده 3امتياز به امتياز مربوط به آخرين مدرك تحصيلي آنان كه در تبصرة 28خارج از كشور اخذ نموده اند، 

 است اضافه مي گردد.

 امتياز مي باشد. 18هاي خارجي ائي امتياز زبانسقف نه -1تبصره 

 :پژوهشي و فرهنگي -علمي هايفعاليتعامل چهارم:

 ( تعيين مي گردد:17ها مطابق جدول )حداكثر امتياز اين عامل براي هريك از رتبه -53ماده 
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 پژوهشي و فرهنگي -امتياز فعاليتهاي علمي -«58»جدول 

 5 رتبه 2رتبه  3رتبه  مهارتي

 امتياز 327تا  امتياز 228تا  امتياز 578تا  امتياز 528تا 

جمعي )مشاركتي( از قبيل مقاالت، كتب  27الي  10براي توليدات محصوالت پژوهشي موضوع مواد  -5تبصره

امتياز كل محصول  % 58گردد و فقط براي نفر اول ها تقسيم ميبين نويسندهبه نسبت مساوي و ... امتياز متعلقه 

 .گرددبه امتياز وي اضافه مي

 :ارائه پيشنهادات نو و ابتکاري-54ماده 

به ازاء هر پيشنهاد كه با ارائه مستندات كافي و مورد تأييد مدير، پس از اعالم نظر كارگروه تخصصي و هيأت 

ها و ارتقاء كيفيت و سرعت خدمات )براساس دستورالعمل نظام منجر به كاهش هزينهتواند كه مياجرائي 

امتياز  17امتياز براي مدرك كارشناسي و  0/12امتياز براي اعضاء داراي مدرك كارداني و  10پذيرش( گردد تا 

در مدت زمان توقف براي مورد  0حداكثر و  امتياز براي مدرك دكتري 0/0براي مدرك كارشناسي ارشد و 

 فهاقبلي اين ماده اضقابل قبول قابل احتساب بوده و امتياز كسب شده به جمع امتيازات رتبه بعد ارتقاء به 

 .گرددمي

 ثبت اكتشافات و اختراعات: -51ماده 

در صورتيكه فرد اختراعي را انجام داده و اين اختراع به ثبت رسيده و به تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و 

امتياز  07امتياز براي كارشناسي،  07امتياز براي مدرك كارداني،  98ا سقف صنعتي رسيده باشد حسب مورد ت

، 127سقف اين ماده براي مدرك كارداني  شود.مي منظوربراي دكتري امتياز  37براي كارشناسي ارشد و 

 باشد.ميدر كل مراحل ارتقاء  امتياز 67و دكتري  87، كارشناسي ارشد 177كارشناسي 

 :كارهاي بديع هنري  -59ماده 

حداكثر چنانچه فرد اقدام به خلق يك اثر هنري بديع و ارزنده نمايد در صورت تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه 

امتياز  38امتياز براي كارشناسي ارشد و تا  48امتياز براي كارشناسي، تا  18امتياز براي مدرك كارداني، تا  98تا 

 شود.در نظر گرفته مي امتياز در كل مراحل ارتقاء 87براي دكتري به ازاي هر مورد و حداكثر تا سقف 



 

نحوه تخصيص امتياز به اجزاء شاخص هاي عوامل ارتقاء رتبه اعضاي غيرهيأت علمي دستورالعمل  

51/80/69ويرايش   
 

15 

 انتشار مقاالت كامل در مجالت معتبر و ارائه مقاله در سمينارهاي علمي: -57ماده 

علمي معتبر با تأييد به ازاي چاپ هر مقاله كامل در مجالت معتبر يا ارائه مقاله توسط عضو در سمينارهاي 

تعلق (55كارگروه تخصصي و تصويب هيأت اجرايي امتيازي به عضو حداكثر تا مقادير مندرج در جدول )

 ميگيرد. 

پژوهشي و فرهنگي در رتبه مربوط -هاي علميدرصد سقف امتياز فعاليت 07سقف امتياز اين ماده حداكثر تا 

 باشد.شده قبلي قابل احتساب مي ببوده و امتياز كس

مدرك امتياز مربوطه با هاي تحقيقاتي، مطابق با امتياز تأليف و ترجمه كتاب و مقاله و يا طرح -5تبصره 

 فعاليت مربوطه اعطاء خواهد شد.  خاتمهتحصيلي فرد در زمان 

 مقاله كامل مي باشد. امتياز % 48امتياز مربوط به مقاالتي كه به صورت چكيده چاپ مي گردد  -2تبصره

مقاالت غير مرتبط با رشته شغلي و مقاالتي كه جنبه عمومي دارند به ازاي هر مقاله معادل نصف  -3تبصره 

 مقاله مورد محاسبه قرار مي گيرد. 0امتيازات مندرج در اين ماده و حداكثر 

 :گرددبه صورت زير تعيين ميبراي هر دوره ارتقاء هاي اجرايي مرتبط با اين بند امتياز فعاليت-4تبصره 

 %07مربوطه، سردبيري مجالت حداكثر تا مقاله در كنفرانس يك درصد امتياز  177ها حداكثر تا دبيري كنفرانس

امتياز ساير موارد مرتبط  يك مقاله مربوطه وامتياز  %20مقاله مربوطه، مدير مسئول مجالت حداكثر تا يك امتياز 

 خواهد رسيد.به تصويب هيأت اجرايي و با اين بند به تأييد كارگروه تخصصي 

 امتياز مقاله كامل در مجالت معتبر و سمينارهاي علمي -55جدول 

 مدرك تحصيلي                    

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني نوع  مقاله

 0/22تا   37تا   0/30تا   00تا   مقاله بين المللي

 18تا   20تا   37تا   36تا   مجله داخلي 

   0/0تا   17تا   0/12تا   10تا   ترويجي –علمي 

 0/0تا   17تا   0/12تا   10تا   كنفرانس بين المللي

 0/0تا   6تا   0/0تا   0تا   كنفرانس داخلي 
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ها و جزوات مرتبط با رشته تحصيلي يا رشته براي كتاب امتياز اين شاخصتأليف و ترجمه كتاب: -50ماده 

محاسبه و منظور مي شود. چنانچه كتاب غير مرتبط با براي هر دوره ارتقاء ( 12شغلي متقاضي مطابق جدول )

درصد  48سقف امتياز اين ماده حداكثر تا .رشته تحصيلي يا رشته شغلي شخص باشد امتياز آن نصف مي گردد

 شده قبلي قابل ببوده و امتيازات كسپژوهشي و فرهنگي در رتبه مربوط  -هاي علميسقف امتياز فعاليت

 احتساب مي باشد.

كتب تأليف و ترجمه براي تأييد به مراجع تخصصي ذيربط ارجاع  ،تشخيص كارگروهدرصورت  -5تبصره 

  .شدخواهد 

كسب امتياز عضو از تهيه جزوه درسي رسمي، حداكثر براي دو جزوه در طول مدت زمان هر توقف  -2تبصره 

 باشد. قابل محاسبه ميرتبه 

د ييبا تأدر صورتيكه كتاب به عنوان گردآوري تشخيص داده شود درصدي از حداكثر امتياز تأليف  -3تبصره 

 هيأت اجرايي اختصاص داده خواهد شد.  كارگروه تخصصي و تصويب

 امتياز تأليف و ترجمه كتاب-52جدول 

 مدرك تحصيلي             

 كتاب 
 دكتري ارشد كارشناسي اردانيك

 00تا 67تا 00تا 07تا كتاب تأليفي

 0/22تا 37تا 0/30تا 00تا كتاب ترجمه

 12تا 16تا 27تا 20تا جزوه تأليفي
 

 
 اي تحقيقاتي:هارائه طرح– 56ماده 

گردد، ( براي هر مورد محاسبه و منظور مي13امتياز اين شاخص براي هر طرح خاتمه يافته مطابق جدول ) 

مشروط به اينكه گزارش آن پس از تأييد توسط معاون پژوهشي دانشگاه به تصويب  هيأت اجرائي رسيده باشد. 

پژوهشي و فرهنگي در رتبه مربوطه  -ليتهاي علميدرصد سقف امتياز فعا 38سقف امتياز اين ماده، حداكثر تا 

 .شده قبلي قابل احتساب است ببوده و امتيازات كس
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 هاي تحقيقاتي خاتمه يافتهامتياز طرح -53جدول 

 مقطع تحصيلي                   

 طرح تحقيقاتي
 دكتري ارشد كارشناسي اردانيك

 10تا 27تا 20تا 37تا امتياز

 

بنا به 1/5تا  5چنانچه طرح تحقيقاتي در سطوح باالتر از دانشگاه اجرا گردد امتياز آن با ضريبي بين  -5تبصره 

 گردد.منظور مي هيات اجراييتاييد كار گروه تخصصي و تصويب 

 هاي موردي :ارائه گزارش – 28ماده 

-مستندسازي فرايندها و روشهاي مربوط به امتياز اين شاخص براي هر گزارش موردي تحليلي و يا گزارش 

تا هاي اجرائي در شغل مربوط كه به تأييد مسئول مافوق و مدير مربوط رسيده باشد به ازاء هر گزارش حداكثر 

به تشخيص كارگروه تخصصي و  براي دكتريامتياز  6براي ارشد و  0/6ناسي، براي كارش 0براي كارداني،  0/0

در طول مدت زمان توقف براي ارتقاء به امتياز 67ن ماده حداكثر تا تصويب هيأت اجرائي مي باشد. امتياز اي

 .رتبه بعد قابل احتساب خواهد بود

 دريافت لوح تشويقي و تقديرنامه:  -25ماده 

دير يا هاي كتبي است. به ازاي دريافت لوح تقامتياز اين شاخص بر مبناي دريافت لوح تقدير و يا تشويق نامه

  ، معاون وزير و رياست دانشگاه25تا ، وزير21تا معاون رئيس جمهور ،38تشويق كتبي از رئيس جمهور تا 

 0/0تا يا مديران گروه هاي آموزشي مستقل هاه، مديران ستادي و رؤساي دانشكد12تا ، معاونين دانشگاه 10تا

 دريافت لوح تقدير يا تشويق نامه باشد.مي 71 ارتقاء كليه مراحل درگردد. حداكثر امتياز اين بند امتياز منظور مي

 ضمناً امتيازات .از ساير عناوين با تشخيص كارگروه تخصصي و تصويب هيات اجرايي امتياز داده مي شود

 قبلي قابل احتساب مي باشد.در ارتقاهاي كسب شده 
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 كسب عنوان عضو نمونه:  -22ماده 

امتياز و كسب عنوان نمونه استاني يا  41(توجه به طرح شهيد رجائي با)به ازاي كسب عنوان نمونه كشوري 

 امتياز گردد.امتياز محاسبه مي 1/22امتياز و كسب عنوان نمونه براساس لوح دريافتي دانشگاه  38وزارت علوم 

 باشد.در كليه مراحل ارتقاء قابل احتساب ميعامل اين كسب شده 

امتياز منظور  37براي عضو دانشگاه كه به عنوان نخبه مورد تأييد بنياد ملي نخبگان باشد،  -5تبصره 

  .گرددمي

 تکريم ارباب رجوع : – 23ماده 

 گردد.امتياز اين شاخص در دو بخش تعيين مي 

بخش اول امتيازي كه توسط مسئول مافوق و مدير بالفصل تعيين مي گردد. امتياز اين بخش توسط مسئول 

مافوق و مديران بالفصل بصورت جداگانه تعيين و ميانگين آن پس از تأييد هيأت اجرائي منابع انساني دانشگاه 

رعايت مصوب هيات اجرايي بر اساس  ديگر از طريق دستورالعملامتياز  27منظور مي گردد.  28تا سقف امتياز 

 به عضو تعلق ميگيرد.موارد ذيل 

 الف( نظم و آمادگي براي ارائه خدمات به ارباب رجوع و همكاران

 ب(رعايت ادب و نزاكت و عدالت و انصاف در ارائه خدمات

 ج(آراستگي ظاهري

 د(آمادگي براي ارائه اطالعات و توضيحات كافي

 مثبت)انگيزه( به كار متناسب با نوع كار .هـ( وجود تمايالت 

امتياز بخش دوم كه مربوط به رعايت نظم و وقت شناسي است توسط امور اداري تعيين و براي هر عضو  

 گردد.امتياز منظور مي 28متناسب با رعايت نظم اداري حداكثر تا 

 .اين ماده براي ارتقاء به رتبه باالتر ضروري است از امتياز 00كسب حداقل  -1تبصره 
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 تعظيم شعائر اسالمي: -24ماده 

امتياز اين بند توسط مديران واحدهاي ستادي و رؤساي دانشكده ها براساس رعايت منشور اخالقي و مقررات 

و تصويب  كارگروه تخصصيپذيرد كه پس از تأييد دانشگاه در رعايت تعظيم شعائر اسالمي و مذهبي انجام مي

 باشد.مي 20گردد و سقف امتياز اين بند هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه به وي اعطاء مي

 .درصد از امتياز اين ماده براي ارتقاء به رتبه باالتر ضروري است 00كسب حداقل  -1تبصره 
 

 هاي فرهنگي:مشاركت در فعاليت -21ماده 

ه شركت عضو در جشنها، مراسم ملّي، مذهبي دانشگاهي و مسابقات فرهنگي و فوق امتياز اين بند كه مربوط ب

باشد، توسط مديران، رؤسا و مسئولين كليه واحدها برنامه در طول مدت زمان توقف براي ارتقاء به رتبه بعد مي

انساني دانشگاه و نهايتاً تصويب هيأت اجرائي منابع كار گروه تخصصي تأييد  مورد ارزيابي قرار گرفته و به

 گيرد.امتياز به وي تعلق مي 58رسد و حداكثر تا مي
 

سقف امتياز مربوط به اين  امتياز منظور مي گردد. 0براي حفظ هر حزب قرآن كريم توسط عضو،  -29ماده 

 پژوهشي و فرهنگي رتبه مربوط مي باشد -درصد سقف امتياز فعاليتهاي علمي 07ماده حداكثر تا 

در هر مرحله از ارتقاء مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس وضعيت عضو  20تا  23هاي مواد  شاخص -27ماده 

 مي شود. زين امتياز مرحله قبلي ارتقاءدر طول مدت زمان توقف براي ارتقاء به رتبه بعد محاسبه شده و جايگ

هر عضوي كه در مسابقات رسمي، فرهنگي، ديني، تربيتي، ورزشي و اجتماعي شركت كرده و كسب  -20ماده 

امتياز تعلق مي گيرد.سقف  4امتياز رتبه سوم  9امتياز، رتبه دوم  0رتبه نموده باشد، براي هر مورد رتبه اوّل 

 07و در كل مراحل ارتقاء 27امتياز مربوط به اين ماده براي طول مدت زمان توقف براي ارتقاء به رتبه بعد

 خواهد بود.
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 اير موارد:س

ارزيابي متقاضيان ارتقاء پس از تكميل پرونده و ارائه رسمي آن به امور اداري دانشگاه انجام شده و  -26ماده 

در صورتيكه پرونده ارائه شده بدون نقص بوده و امتياز كسب شده كافي باشد، تاريخ اجراي آن از تاريخ 

مورد  كارگروه تخصصيدر دليل به هر تحويل مدارك به امور اداري خواهد بود. در صورتيكه پرونده متقاضي 

 رسمي به امور اداري در نوبتمجدد ارائه  پس ازتأييد قرار نگيرد بررسي مجدد پرونده اينگونه متقاضيان 

كارگروه در  بعد از تاريخ بررسي قبليماه  0مجدد حداقل  زمان ارائه پروندهكه  ،قرار خواهد گرفت بررسي

 خواهد بود. تخصصي

بدليل نقص برگشت داده مي شود پس از رفع نقص و بررسي  كارگروه تخصصيهائي كه از پرونده – 5تبصره

تحويل رسمي پرونده كامل به امور اداري دانشگاه  از زمانمجدد و تأييد در هيأت اجرائي زمان اجراي حكم آن 

 باشد.مي

 بهبه هيأت تخلفات اداري معرفي و محكوم گردد و يا  در زمان توقف به رتبه باالتر  چنانچه عضوي -38ماده 

هيأت  كارگروه تخصصي و تصويب به پيشنهاد ،متناسب با نوع تخلفدر اختيار كارگزيني قرار گيرد هر علت 

  .ارتقاء وي تا يك سال به تعويق خواهد افتادبررسي پرونده و  ،اجرائي

در بدو ورود در رتبه مقدماتي قرار مي گيرد و انتقالي از ساير دانشگاهها يا دستگاههاي دولتي  عضو-35ماده 

پرونده اين افراد خارج از نوبت  خواهد بود ومنوط به بررسي مجدد و تأييد هيأت اجرائي تطبيق رتبه وي 

 رسيدگي خواهد شد.

 باشد.به عهده هيأت اجرائي ميدر صورت وجود ابهام در اين آئين نامه، تفسير آن  -32ماده 

توسط هيأت اجرائي منابع انساني  10/78/06 صفحه در تاريخ 72تبصره و در  06 ماده  32اين دستورالعمل در 

 دانشگاه علم و صنعت ايران به تأييد رسيده است.

 

 


