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  شهرکرد دانشگاه علمی هیأت غیر اعضاي رتبه ارتقاء اجرایی العمل دستور
 

  )ها و مؤسسات آموزش عالی آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی دانشگاه 2پیوست  6موضوع ماده (
 
  

»  دستورالعمل« ،رآمـد کا و مجرب کارمندان اثربخشی و کارآیی افزایش منظور به دانشگاه شهرکرد انسانی منابع اجرایی هیأت
  :نمود تصویب ذیل شرح به را
  

بر اساس این دستورالعمل اعضاي غیر هیأت علمی در صورت کسب حد نصاب الزم از عوامل مندرج در این دسـتور العمـل     -1 ماده
سال منتهی به تقاضـاي   3ارزیابی یابند مشروط بر اینکه میانگین امتیازات مربوط به  به رتبه باالتر ارتقا می با تصویب هیأت اجرایی مؤسسه

 .رتبه آنان از هفتاد درصد کمتر نباشد

  
 ایـن اسـاس   بـر . است 1شماره  جدول مطابق امتیازات کسب و تحصیلی مدرك اساس بر شغلی سطح پیشرفت حداکثر -2 ماده

 1 رتبـه  تا توانند باال می هب کارشناسی مدرك داراي کارمندان و 3 رتبه تا حداکثر هستند کاردانی مدرك داراي که کارمندانی
  .ارتقا یابند

 شـرح  به 1 رتبه و 2 رتبه ،3 مهارتی، رتبه هاي رتبه به ارتقا براي گانه 4 عوامل مجموع از محاسبه قابل نیاز مورد امتیاز حداقل

  :باشد می  1جدول شماره 
  

  1جدول شماره 
 دکتري کارشناسی ارشد لیسانس کاردانی موضوع ردیف

 600 550 510 470 به مهارتیارتقا به رت 1

 850 800 720 680 3ارتقا به رتبه  2

 1100 1000 950  2ارتقا به رتبه  3

 و بیشتر 1400 1200   1ارتقا به رتبه  4

 
 رتبـه  رتبـه بـه   یـک  از پیشـرفت  براي و گیرند می قرار مقدماتی رتبه در آیند می در دانشگاه استخدام به که افرادي : 1 تبصره

  .باشد می 2شماره  جدول توقف زمان مطابق حداقل باالتر
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 2شماره  جدول
  قبل رتبه در توقف مدت حداقل تحصیلی مدرك رتبه ردیف

 
  
  
1 

  
  

 مقدماتی

 0 حوزه یک سطح یا کاردانی

 0  حوزه دو سطح یا کارشناسی

 0 حوزه سه سطح یا ارشد کارشناسی

 0  حوزه چهار سطح یا تخصصی دکتري

  
2 

  
 مهارتی

 8 حوزه یک سطح یا کاردانی

 6  حوزه دو سطح یا کارشناسی

 5 حوزه سه سطح یا ارشد کارشناسی

 4  حوزه چهار سطح یا تخصصی دکتري

  
3 

  
 3رتبه 

 10 حوزه یک سطح یا کاردانی

 6  حوزه دو سطح یا کارشناسی

 5 حوزه سه سطح یا ارشد کارشناسی

 4  حوزه چهار سطح یا تخصصی دکتري

  
4 

  
 2رتبه 

 6  حوزه دو سطح یا کارشناسی

 6 حوزه سه سطح یا ارشد کارشناسی

 6  حوزه چهار سطح یا تخصصی دکتري

  
5 

 6 حوزه سه سطح یا ارشد کارشناسی 1رتبه 

 6  حوزه چهار سطح یا تخصصی دکتري
  

یـن رتبـه و   سـال توقـف در ا   8ر دارنـد، بـا حـداقل    قرا» 2«ر رتبه در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی که د :2تبصره 
تواننـد بـا تصـویب هیـأت      مـی  3جـدول شـماره   » 4«و » 2«هاي  حداکثر امتیازات تعیین شده در ردیف مجموعاز » دوسوم«کسب حداقل 
  .ارتقا یابند» 1«اجرایی به رتبه 

  
  3جدول شماره 

  ردیف
  

  مدرك تحصیلی
  

  عوامل ارتقا

یــا همتــراز  کــاردانی
  با آن

کارشناسی یا همتراز 
 با آن

کارشناسی ارشـد یـا   
 همتراز با آن

دکتري یا همتـراز بـا   
 آن

  سوابق تحصیلی  1
  )درصد امتیازات 25تا  10بین (

درصــد مجمــوع   10
  امتیازات

  )امتیاز60تا (

درصــد مجمــوع   15
  امتیازات

  )امتیاز127تا (

درصــد مجمــوع   20
  امتیازات

 )امتیاز220تا (

مجمــوع  درصــد  25
  امتیازات

 )امتیاز350تا (

  سوابق اجرایی و تجربی  2 
  )درصد امتیازات 35تا  10بین (

  امتیاز 490تا  140  امتیاز 385تا  110  امتیاز 290تا  85  امتیاز 210تا  60
  

  سوابق آموزشی  3
  )درصد امتیازات 20تا  5بین (

  امتیاز 280تا  70  امتیاز 220تا  55  امتیاز 170تا  40  امتیاز 120تا 30

  سوابق علمی پژوهشی و فرهنگی  4
  )درصد امتیازات 20تا  0بین (

  امتیاز 280تا   امتیاز 220تا   امتیاز 170تا   امتیاز 120تا 
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به شرط پـذیرش  نماید،  کسب را باالتري مدرك و داده تحصیل ادامه است دانشگاه استخدام که در فردي چنانچه : 3 تبصره
 به ستون مربوط به ها و مؤسسات آموزش عالی، آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی دانشگاه 53 تا 51مدرك با رعایت مواد 

 ادامـه  طبـق مقـررات مربوطـه    پایـه  و رتبـه  ترفیـع  و هشـد  داده تطبیـق  قبلـی  پایـه  و رتبـه  همـان  بـا  و منتقل جدید مدرك جدول

  .یافت   خواهد
  

  :باشد می ذیل به شرح بوطهمر امتیازات و رتبه ارتقاي هاي شاخص – 3ماده
 تحصیلی سوابق )الف

 تجربی و اجرایی سوابق )ب

 آموزشی سوابق )ج

 فرهنگی و پژوهشی – علمی فعالیتهاي )د

 سـایر  بـراي  آمـده  بدست امتیاز ماده این ب و الف بند استثناي به باالتر، رتبه به رتبه یک از پیشرفت امتیاز محاسبه رد: تبصره

  .شود می گرفته نظر در قبلی رتبه کسب زمان از فعالیتها
 

   :تحصیلی سوابق)الف
 زیر روش به که باشد می 350 تا و  دکتري 220 تا ارشد کارشناسی ، 127 تا کارشناسی ، 60 تاکاردانی  براي عامل این امتیاز 

 :شود می محاسبه

 .باشد می 140 کتريد و 88 ارشد کارشناسی ، 51 کارشناسی ، 24 کاردانی براي تحصیلی مدرك امتیاز -1

 77 دکتـري  و 51ارشـد   کارشناسـی  ، 33 کارشناسـی  ،16 کـاردانی  براي پست سازمانی تحصیلی با رشته ارتباط میزان امتیاز -2

  .باشد می
ت أدر مواردي که رشته تحصیلی با پست سازمانی یا شغل محوله فرد همخوانی ندارد، تصـمیم گیـري در ایـن خصـوص بـا هیـ       :تبصره

  .بع انسانی استاجرایی منا
 ، 30 کارشناسـی  ، 14 بـراي کـاردانی   کشـور دانشـگاههاي دولتـی داخـل و معتبـر خـارج از       تحصـیلی  مدرك اخذ محل امتیاز -3

 80 ...)و غیرانتفاعی ، آزاد کاربردي، علمی نور، پیام( دانشگاهها براي مدارك سایر .باشد می 120 دکتري و 68 ارشد کارشناسی

 .گردد ه محاسبه میامتیازات ذکر شددرصد 

 کمتر معدل براي و 13و باالتر  کارشناسی ،6 کاردانی در مقطع 15 باالي معدل براي شده ارائه تحصیلی مدرك عدلامتیاز م -4

  .باشد میذکر شده   امتیاز %80 با برابر 15 از
 
  :تجربی و اجرائی سوابق )ب
 امتیـاز  تحصـیلی،  مدرك نوع و صديت مورد شغل با رتبطم خدمت سال هر براي امتیاز یک احتساب با :تمخد سنوات -1  

  :شود می محاسبه زیر فرمول از خدمت سنوات از حاصل
an tn∑=خدمت سنوات امتیاز 

 
خدمت ) دیپلم تا دکتري(ام nمدت زمانی است که فرد با مدرك تحصیلی در دوره    tnو مدرك نوع به توجه با امتیاز ضریب anکه 

  .شود می تعیین 4شماره  جدول ابقمط a  ضریب .نموده است
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   4جدول شماره

  دیپلم  کاردانی  لیسانس  کارشناسی ارشد  دکتري  مقطع تحصیلی
  5  10  25  30  35  امتیاز

  
در مواردي که شغل محوله با رشته تحصیلی فرد همخوانی نداشته باشد، تصمیم گیري در مورد امتیاز دوره مورد نظـر بـر عهـده     :تبصره

  .باشد ع انسانی میهیأت اجرایی مناب
  
 امتیاز 8 اداره عاونم و 12اداره  رئیس و مدیر معاون ،15مدیر  براي کار اجرایی مدیریتی سال هر ازاي به :مدیریتی سنوات -2

  .است امتیاز 140 بند این امتیاز سقف .دگیر می تعلق
 
 در هـر  شـرکت  زايبـه ا : وبمصـ  شوراهاي و هیأتها کمیسیونها، تخصصی، کارگروههاي ، ها کمیته در عضویت -3

 موجـب  بـه  کـه  و کارگروههـایی  ها کمیته و شوراها براي. شود می منظور امتیاز 50 تا حداکثر و امتیاز 2 موضوع این بند جلسه

  .گردد می منظور بند این باشند، امتیاز می رسمی و شده ایجاد دانشگاه مقررات
 
  :آموزشی سوابق) ج

  :باشد و شامل موارد ذیل می 3جدول شماره  3یف امتیازات این بند بر اساس رد سقف
  
 آموزشی هاي دوره ارائه یا و فراگیري -1

 عمـومی  دوره آمـوزش  بـه  .شـود  مـی  محاسـبه  امتیـاز  120 سقف تا حداکثر و امتیاز 30 ساعت 100 هر ازاي به عامل این امتیاز

هـاي آموزشـی    برنامـه  یـا  و کارمندان دولـت  آموزش منظا چارچوب در باید آموزشی هاي دوره  .گیرد تعلق نمی يامتیاز توجیهی
  .باشد رسیده دانشگاه مورد تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی

 
 شغلی تجارب انتقال طریق از همکاران به آموزش  -2

سه سال سابقه مدیریتی و اجرایـی   شرط اینکه متقاضی حداقلگردد، به  بوده و مطابق جدول ذیل محاسبه می 40حداکثر امتیاز این عامل 
  .است محاسبه قابل انسانی کارمندان منابع اجرائی هیأت تأیید و باالترین مقام حوزه مربوطه پیشنهاد با که داشته باشد

  
  کارشناس مسئول  معاون اداره  معاون مدیر و رئیس اداره  مدیر  سمت

  3  7  10  13  امتیاز به ازاي هر سال مدیریت
 

   .گیرد می تعلق مربوطه امتیاز% 80 دارند سرپرستی انشایی حکم که افرادي صوصخ در : 1تبصره
  .در صورت خاتمه تصدي مسئولیت، امتیاز بند فوق در ارتقاء بعدي منظور خواهد شد  :2تبصره
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 افزارها نرم از استفاده به تسلط میزان  -3

 کارمندان ه پیشنهاد مدیر مستقیم  عضو و تأیید باالترین مقام حوزه، برايهاي عمومی کامپیوتر ب با ارائه مدارك دوره عامل این امتیاز

و کاردانی حداکثر  امتیاز 50 کارشناسی حداکثر امتیاز، 60 ارشد حداکثر کارشناسی امتیاز، براي 70 دکتري حداکثر مدرك داراي
 .است احتساب قابل امتیاز 40

  .است زیر 5شماره  جدول مطابق توانائیها از یک هر امتیاز میزان حداکثر
 

 5شماره  جدول
 حداکثر امتیاز مهارت ردیف

 4 )فایلها  مدیریت و کامپیوتر مبانی(اطالعات فناوري پایه مفاهیم 1

 6 (Internet)ارتباطات و اطالعات 2

 10 (Words)پردازها واژه 3

 10 (Excel)ترگس صفحه 4

 10 (Access)اطالعاتی بانکهاي 5

 10 (Power poit)مطالب ارائه 6

 20 تخصصی افزار نرم از استفاده 7

  
  .گیرد می تعلق )امتیاز 70 ( بند این امتیاز حداکثر مربوط شغلی هاي رشته و رایانه با مرتبط تحصیلی مدرك دارندگان به :تبصره

  
  خارجی زبانهاي به تسلط میزان  -4

  .گردد محاسبه می 6امتیاز این عامل مطابق جدول شماره 
  
  6شماره  جدول

  متوسط  خوب   خیلی خوب  عالی  سطح زبان
  20  30  40  50  امتیاز

  
 .گیرد می تعلق امتیاز 40دکتري براي و 30 ارشد کارشناسی دوره براي و 20 کارشناسی امتیاز 10مدرك کاردانی  دارندگان به

تعلـق   امتیـاز  سـقف ) روسـی  ، انیآلمـ  ، عربـی  ،فرانسـه،  انگلیسـی ( خارجی هاي زبان کارشناسی مدارك دارندگان به: 1تبصره 
  .گیرد می

چنانچه عضو مستنداتی مبنی بر کسب سطح زبان مندرج در جدول فوق الذکر در آزمونهاي معتبـر ملـی و بـین المللـی مـورد       :2تبصره 
  .تواند از حداکثر امتیازات جدول فوق استفاده کند تایید گروه زبانهاي خارجی دانشگاه ارائه دهد، می

  
عضوي که به روش خودآموزي و توسعه فردي مبادرت به افزایش توانمندي خود نماید، بـا پیشـنهاد بـاالترین مقـام      :رديتوسعه ف -5

  .امتیاز، از امتیاز این بند برخوردار خواهد شد 20تأیید هیئت اجرایی تا سقف  حوزه مربوطه و
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 ٦

  ت اجرايي منابع انساني أهي     
  

ـــهرکردش ـرد ـ دانــشگاه ش   ـهرک
ـــاده سامان 2کیـــلومتر    جــ

  4421637             :        تلفن
  4420400                      :نمابر

  115              : صندوق پستی
  34141/88186          :دپستیک

  :یت اینترنتیسا
www.sku.ac.ir  

E- mail:  
Modi.edari@sku.ac.ir  

 

  
 
   :و فرهنگی پژوهشی – علمی فعالیتهاي )د

  :باشد و شامل موارد ذیل می 3جدول شماره  4اساس ردیف امتیازات این بند بر  سقف
 
 :ابتکاري و نو پیشنهادات ارائه -1
 و کیفیـت  و ارتقـاء  هـا  هزینـه  کـاهش  به منجر ذیربط مرجع دییتأ مورد و کافی مستندات ارائه با که مناسب پیشنهاد هر يازا به

  .امتیاز 20 داکثرح و امتیاز 5 تا )پذیرش نظام دستورالعمل اساس بر( خدمات سرعت
 
 :هنري بدیع کارهاي و اختراعات و اکتشافات ثبت  -2
 مورد باشد، به ازاي هر رسیده صنعتی و علمی پژوهشهاي سازمان دأییت به اختراع این و داده انجام را اختراعی فرد صورتیکه در

 یـد یتأ بـا  نمایـد  بدیع هنري اثر یک خلق به ماقدا فرد چنانچه همچنین، .گردد می منظور امتیاز 40 سقف تا حداکثر و امتیاز 20

  .است محاسبه قابل امتیاز 40 سقف تا و مورد هر براي امتیاز 20 تا حداکثرشهرکرد   دانشگاه در مربوط آموزشی گروه
  
  :علمی سمینارهاي در مقاله ارائه و معتبر مجالت در کامل مقاالت انتشار -3
 15 تـا  المللـی  بـین  معتبـر  نشریات در مقاله چاپ امتیاز، 12 تا داخلی پژوهشی و میعل معتبر مجالت در مقاله هر چاپ ازاي به

 . گردد منظور می امتیاز 7 تا ترویجی – علمی نشریات در مقاله چاپ و امتیاز

  .شود می منظور امتیاز 5 تا المللی بین سمینارهاي و امتیاز 3 داخلی سمینارهاي در شده ارائه مقاله هر ازاي به
و  امتیاز 5 حداکثر مقاله هر ازاي به دارند عمومی جنبه که مقاالتی و شغلی رشته با مرتبط غیر علمی پژوهشی مقاالت :1تبصره 

  .شود می گرفته نظر در امتیاز 10 سقف تا
  .منظور خواهد شد  7 امتیازات این بند طبق جدول شماره :2تبصره 

  
  7جدول شماره 

  از امتیاز مربوطسهم هریک از همکاران   تعداد همکاران
  هر یک از بقیه همکاران  اول

1  100%  ---  
2  90%  60%  
3  80%  50%  
4  70%  40%  
5  60%  30%  
6  50%  25%<=  
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 ٧

  ت اجرايي منابع انساني أهي     
  

ـــهرکردش ـرد ـ دانــشگاه ش   ـهرک
ـــاده سامان 2کیـــلومتر    جــ

  4421637             :        تلفن
  4420400                      :نمابر

  115              : صندوق پستی
  34141/88186          :دپستیک

  :یت اینترنتیسا
www.sku.ac.ir  

E- mail:  
Modi.edari@sku.ac.ir  

 

  
 :کتاب ترجمه و تألیف  -4

 منظـور  7سهم متقاضی مطـابق جـدول شـماره    و   امتیاز 10 تا حداکثر شده ترجمه کتاب و امتیاز 20 تا حداکثر تألیفی کتب براي 

  .گردد نصف می آن امتیاز باشد شخص شغلی رشته یا تحصیلی رشته با مرتبط غیر کتاب چنانچه .شود می
 
  :مرتبط با شغل مورد تصدي موردي گزارشهاي و تحقیقاتی طرحهاي ارائه  -5

رسـیده   انشگاهد پژوهشی معاونت تصویب به آن نهایی گزارش که مرتبط با شغل مورد تصدي طرح هر با متناسب عامل این امتیاز
 .شود می محاسبه 7مطابق جدول شماره که سهم متقاضی امتیاز  60 تا حداکثر و مورد هر براي امتیاز 15 تا ،باشد

 
 :تقدیر و تشویق لوح دریافت  -6

 ، 14 جمهـور  رئیس از کتبی تشویق  یا لوح دریافت ازاي به بوده و کتبی هاي تشویق و لوح دریافت مبناي بر عامل این امتیاز
 رؤسـاي  و واحـدها  ، مـدیران  6 دانشـگاه  معـاونین  ، 8 دانشـگاه  ریاسـت معـاون وزیـر و    و 10 وزیـر  ، 12 جمهـور  رئـیس  معاون

 .امتیاز 70ف سق تا حداکثر و امتیاز 3 رؤساي ادارات  و 4 ها دانشکده

هر سال از هر یک از مراجـع مـذکور تنهـا    ضمنا در  .امتیاز خواهد بود 8داخل دانشگاه براي هر سال  سقف امتیازات مکتسبه در :تبصره
 .یک لوح مورد قبول است

 
 نمونه عضو عنوان کسب -7
 محاسـبه  امتیـاز  60 سـقف  تـا  حـداکثر  و امتیـاز  15 دانشـگاه  نمونـه  عنوان کسب و امتیاز 30 کشوري نمونه عنوان کسب ازاي به

 .گردد یم

 
 و مسئولیت پذیري رجوع ارباب تکریم -8

 .باشـد  مـی  70 امتیـاز  سـقف  و یید باالترین مقام حوزه و تصویب هیأت اجرایی خواهد بـود أشخیص مدیر بالفصل، تته ب بند این امتیاز
 .باشند می ذیل موارد رعایت به موظف دانشگاه پرسنل است بذکر الزم

 رجوع ارباب به خدمات ارائه براي آمادگی و نظم -1-8

 خدمات ارائه در انصاف و عدالت و نزاکت و ادب رعایت-2-8

 ظاهري آراستگی -3-8

 کافی توضیحات و اطالعات ارائه براي آمادگی-4-8

 فعالیتها و کار نوع با متناسب کار به مثبت تمایالت وجود -5-8

  فرهنگی فعالیتهاي در مشارکت و مذهبی و اسالمی شعائر رعایت -6-8
  مسئولیت پذیري -7-8
 
  

   .و به صورت آزمایشی به تصویب هیأت اجرایی منایع انسانی دانشگاه شهرکرد رسیدبراي دو سال  14/7/1392این آیین نامه در تاریخ 
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