
  يتعال بسمه

  12از1 صفحه               يعلم اتيرهيغ يانسان منابع يياجرا اتيه93 ......../مورخ صورتجلسه وستيپ

                  ............................. دانشگاه يعلم اتيه ريغ ياعضا رتبه ء ارتقا يياجرا دستورالعمل

  دانشگاه ياستخدام نامه نيآئ23 ماده موضوع 2 شماره وستيپ 6 بند يدراجرا................. دانشگاه يانسان منابع يياجــــرا اتيه

 ، 3 رتبه ، يمهارت باالتر يشغل رتبه به  ارتقاء  يبرا الزم ازاتيامت كسب  نحوه درخصوص كاركنان جهت را  ليذ دستورالعمل

  0 نمود بيتصو  اجرا جهت را كي رتبه و 2 رتبه

 نييتع ازاتيامت حداقل وكسب الزم طيشرا داشتن شرط به ياستخدام نامه نيآئ 1 ماده 14و 13 بند موضوع ياعضا :1 ماده

 در كه يشغل شرفتيپ يايمزا از 1 رتبه ، 2 رتبه ، 3 رتبه ، يمهارت رتبه  نيعناو از يريگ بهره ضمن مورد حسب توانند يم شده

  0شوند بهرمند زين است آمده مربوط دستورالعمل

  :باشند يم زين ريز فيوظا دار عهده ، يتصد مورد پست از يناش يتهايمسئول و فيوظا بر عالوه مشمول اعضا

  .يشغل فيوظا با مرتبط يمطالعات و يقاتيتحق يها پروژه در  يوهمكار محوله فيوظا نهيزم در قيوتحق مطالعه -

  يدانشگاه خدمات يفيك سطح شيافزا جهت در ديجد يها شنهاديپ ارائه منظور به يعلم سطح ارتقاء يبرا تالش -

  .خود تيفعال حوزه يفيك يارتقا جهت يالملل نيب و  يمل اتيوتجرب يعلم اطالعات نيآخر به يابيدست يبرا تالش -

  .شود عضو تيفعال حوزه ييكارآ و ياثربخش شيافزا موجب كه يا گونه به محوله فيوظا در ينوآور -

  .مربوط يتهايفعال حوزه با ارتباط در نينو يهايآور فن از استفاده -

 اساس نيبرا  0 است ليذ جدول مطابق ازاتيامت وكسب يليتحص مدرك براساس يشغل شرفتيپ سطح حداكثر  :2 ماده

 شرفتيپ 1 رتبه تا توانند يم وبالتر ارشد يكارشناس ، 2 رتبه تا يكارشناس ، 3 تارتبه هستند يكاردان مدرك يدارا كه يياعضا

     0ندينما

 ورتبه 2 رتبه ،3 رتبه ، يمهارت يها رتبه به ارتقاء يبرا چهارگانه عوامل مجموع از محاسبه قابل ازين مورد ازيامت وحداكثر حداقل

  )1 جدول:                                                                                                           (باشد يم ليذ شرح به 1

  محاسبه قابل ازيامت حداكثر                          ازين مورد ازيامت حداقل   موضوع  فيرد

  600  470                                   يمهارت رتبه به ارتقاء  1

  850  680                                            3 رتبه به ارتقاء  2

  1100  950                                            2 رتبه به ارتقاء  3

  شتريب و1400  1200                                            1 رتبه به ارتقاء  4

         

                                                     

 

 

 

  

 

 

  



  12از 2 صفحه                                                                                                                          

 رتبه به رتبه كي از شرفتيپ يبرا رنديگ يم قرار يمقدمات رتبه در  نديآ يم در دانشگاه استخدام به كه ياعضا:  1 تبصره

  0باشد يم ليذ جدول مطابق توقف زمان حداقل باالتر

 خدمت دانشگاه در سال 5 حداقل يستيبا ديآ يم در دانشگاه استخدام به ارشد يكارشناس مدرك با كه يعضو مثال عنوان به

  )2 جدول                                               (0ابدي ارتقاء يمهارت سطح به الزم ازيامت كسب صورت در تا دينما

  )سال (قبل رتبه در توقف مدت حداقل  يليتحص مدرك  رتبه  فيرد

  0   حوزه كي سطح اي يكاردان

  0   حوزه دو سطح اي يكارشناس

  0   حوزه سه سطح اي ارشد يكارشناس

   يمقدمات  1

  0   حوزه چهار سطح اي يتخصص يدكتر

  8   حوزه كي سطح اي يكاردان

  6   حوزه دو سطح اي يكارشناس

  5   حوزه سه سطح اي ارشد يكارشناس

   يمهارت  2

  4   حوزه چهار سطح اي يتخصص يدكتر

  10   حوزه كي سطح اي يكاردان

  6   حوزه دو سطح اي يكارشناس

  5   حوزه سه سطح اي ارشد يكارشناس

  3 رتبه  3

  4   حوزه چهار سطح اي يتخصص يدكتر

  6   حوزه دو سطح اي يكارشناس

  6   حوزه سه سطح اي ارشد يكارشناس

   2 رتبه  4

  6   حوزه چهار سطح اي يتخصص يدكتر

  1 رتبه  5  6   حوزه سه سطح اي ارشد يكارشناس

  6   حوزه چهار سطح اي يتخصص يدكتر

  

 ديجد مدرك جدول به مربوط ستون به ، دينما كسب يباالتر ومدرك داده ليتحص ادامه عضو كهيصورت در -: 2 تبصره

 با ومنطبق يياجرا اتيه از مجوز اخذ با ديجد مدرك نكهيا به مشروط شود يم داده قيتطب يقبل هيپا و رتبه همان وبا منتقل

  0 افتي خواهد ادامه مربوطه مقررات طبق هيوپا رتبه عيترف ، باشد يتصد مورد شغل

 

  

  

  

  

  



  12 از 3 صفحه                                                                                                                     

 وبلوچستان ستانيس دانشگاه يانسان منابع يياجرا اتيه در رتبه ارتقاء انيمتقاض ازيامت خصوص در ميتصم اتخاذ -3 ماده

  0 است شده ذكر ياستخدام نامه نييآ كي شماره وستيپ در اعضا بيترك طبق رديگيم صورت

                                                                                      

  0باشديم ليذ بشرح مربوطه ازاتيوامت رتبه ارتقاء يها شاخص -4 ماده

   ازاتيامت درصد 25 تا 10 نيب  يليتحص سوابق : الف

   ازاتيامت مجموع درصد 35 و 10 نيب يوتجرب يياجرا سوابق : ب

  ازاتيامت مجموع درصد20 تا 5 نيب يآموزش سوابق : ج

     ازاتيامت مجموع درصد 20 تا 0 نيب يفرهنگ و يپژوهش – يعلم يتهايفعال : د

  )3 جدول                                                                                                                 (

  يليتحص مدرك               فيرد

  

  ارتقا عوامل

 اي يكاردان يليتحص مدرك

   آن با همتراز

 يليتحص مدرك

 با همتراز اي يكارشناس

  آن

 يليتحص مدرك

 ارشد يكارشناس

  آن با همتراز اي

 يدكتر يليتحص مدرك

  آن با همتراز اي يتخصص

  350  220  127  60  يليتحص سوابق  1

  

  

  )4 جدول                                                                                                                                                                                 (

  ها رتبه عنوان   فيرد  ازيامت

  1 رتبه  2 رتبه  3 رتبه  يمهارت رتبه

  490 -140  385 -110  290 -85  210 -60   يوتجرب يياجرا سوابق  1

  280 -70  220 -55  170 -40  120 -30  يآموزش سوابق  2

 يعلم يها تيفعال  3

  يوفرهنگ ي،پژوهش

  280 تا  220 تا  170 تا  120 تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  12از4 صفحه                                                                                                

  )5 جدول :                                                                                   ( يليتحص سوابق الف بند

     يليتحص سوابق

  فيرد

  

 

   عنوان

  

 

 درصد

  

 سقف (يكاردان

   )60ازيامت

 يكارشناس

 ازيامت سقف(

127(  

 يكارشناس

 سقف(ارشد

   ) 220 ازيامت

 سقف ( يدكتر

  )350 ازيامت

  5/122  77  5/44  21  %35   يليتحص مدرك  1

 مورد شغل با يليتحص مدرك ارتباط زانيم  2

  يتصد

30%  18  38  66  105  

  70  44  5/25  12  %20   يليتحص مدرك اخذ محل 3

  5/52  33  19  9  %15   يليتحص مدرك معدل  4

  

  

  

 در يياجرا اتيه مجوز با صيوتشخ ضرورت به بنا كه يمانيوپ يرسم پرسنل از دسته آن به يليتحص مدرك ازيامت ياعطا -1 تبصره

  0 باشديم مانع بال شوند يم كار به ومشغول يابيجا مرتبط ريغ شغل

  0گردديم محاسبه ليذ فرمول براساس معدل ازيامت -2 تبصره

  معدل -  معدل حداقل      ×    ازيامت سقف                                                                                               

                                                                       20  - معدل حداقل                                                                                                                              

 

  )                                                                                                             6 جدول   (

  يدكتر  ارشد يكارشناس  يكارشناس  يكاردان  مدرك

  16  14  13  12  معدل حداقل

  5/52  33  19  9  ازيامت سقف

   يليتحص مدرك اخذ محل -3 تبصره  

 مدرك ازيامت سقف% 15) نور اميوپ يكاربرد يعلم – آزاد (يودانشگاهها يليتحص مدرك ازيامت سقف% 20 يدولت يدانشگاهها

   يليتحص

  
  

     

 

 

 

 

 

  

  



  12از5 صفحه                                                                                                                                

   يتجرب و يياجرا سوابق:  ب

  )7 جدول(                                                                  0 است ليذ جدول بشرح عامل نيا ازيامت حداكثر

  1 رتبه  2 رتبه  3 رتبه   يمهارت رتبه   رتبه

  490  385  298  210  ازيامت حداكثر

  

 )8 جدول (                                                        ورتبه يليتحص مدرك به توجه با خدمت هرسال ازيامت - ١

   مدرك                       

   رتبه

 پلميود پلميرديز

  يوكاردان

  يدكتر  ارشد يكارشناس  يكارشناس

  45  36  30  5/22   يمقدمات

  5/62  50  7/41  25   يمهارت

  55  55  55  ------  3 رتبه

  70  70  55  ------  2 رتبه

 )9 جدول(                 است ازيامت 150 وسقف باشديم ليذ بشرح يتيريمد يها پست در خدمت هرسال ازيامت - ٢

  يتيريمد عنوان                   

   رتبه

 نيعناو ايريمد

   مشابه

 اي ريمد معاون

  مشابه نيعناو

 سيورئ اداره سيرئ

  گروه

  مسئول كارشناس

  4  6  8  12   يمقدمات

  5  8  10  15   يمهارت

  8  12  16  24  3 رتبه

  10  15  20  30  2 رتبه

   يتيريمد خدمت سنوات ازيامت = يتيريمد خدمت سنوات مدت × هررتبه ازيامت

 تيرعا شرط با مصوب يها وشورا ها اتيوه ، ها ونيسيكم ، يتخصص يكارگروهها ، ها تهيكم در تيعضو هرسال ازيامت - ٣

 0گردد يم ازيامت مشمول ليذ موارد

  0باشديم  ازيامت 50 تا حداكثر و  ازيامت 2  جلسه در شركت ساعت50 هر يازا به

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  



  12از6 صفحه                                                                                                                                 

   يآموزش سوابق:  ج

)                                                                                                  10 جدول(                                                                                                                                      

 تاسقف(يمهارت  درصد   موضوع  فيرد

  )ازيامت120

 تاسقف (3 رتبه

  )ازيامت170

 تاسقف (2 رتبه

  )ازيامت220

 280 تاسقف (1 رتبه

  )ازيامت

  126  99  5/76  54  %45  يآموزش دوره ارائه ايو يريفراگ ، يفرد توسعه  1

  70  55  5/42  30  %25  يشغل تجارب انتقال قيازطر همكاران به آموزش  2

 افزار نرم از استفاده به تسلط زانيم  3

  يشغل يافزا نرم يرمهارتهايوسا

25%  30  5/42  55  70  

  14  11  5/8  6  %5  يخارج يزبانها به تسلط زانيم  4

  

  يآموزش يها دوره ارائه ايو يريفراگ ، يفرد توسعه -1 –––– ج

  )11 جدول  (                                   كاركنان آموزش واحد دييتا با ازيامت 10 آموزش ساعت 100 هر يازا به

يمهارت ازيامت سقف  رتبه 3 ازرتبهيامت سقف   

  

2 ازرتبهيامت سقف  

  

  1 ازرتبهيامت سقف

  126  99  5/76  54  ازيامت سقف

   يشغل تجارب انتقال قيطر از همكاران به آموزش - 2- ج

  )12 جدول(                                                                       0 است ازيامت 70 حداكثر عامل نيا ازيامت

  سطح  فيرد   ازيامت وسقف  يشغل رتبه

 يمهارت

  )ازيامت30تاسقف(

 تاسقف (3 رتبه

  ) ازيامت5/42

 55 تاسقف (2 رتبه

  )ازيامت

 70 تاسقف (1 رتبه

  )ازيامت

  70  55  5/42  30   ريمد  1

  58  46  35  25  ريمد معاون  2

  47  37  28  20   گروه اي اداره سيرئ  3

  35  5/27  21  15   مسئول كارشناس  4

  23  18  14  10   كارشناس  5

  14  11  5/8  6  ريسا  6

 

  

  

  

  

  



  12از 7 صفحه                                                                                                                 

   :تبصره

 در شده نييتع سقف تا ازيامت 7 يشغل رتبه براساس همكاران به اتيتجرب وانتقال آموزش ازيامت ريمد باپست كار سابقه سال هر ازاء به -

  يبعد رتبه ارتقاء در محاسبه يبرا يقبل رتبه

 در شده نييتع سقف تا ازيامت 5يشغل رتبه براساس همكاران به اتيتجرب وانتقال آموزش ازيامت ريمد بامعاون كار سابقه سال هر ازاء به   -

                                                                                                                               يبعد رتبه ارتقاء در محاسبه يبرا يقبل رتبه

 سقف تا ازيامت 4 يشغل رتبه براساس همكاران به اتيتجرب وانتقال آموزش ازيامت وگروه اداره سيرئ باپست كار سابقه سال هر ازاء به -

                                                                                                                               يبعد رتبه ارتقاء در محاسبه يبرا يقبل رتبه در شده نييتع

 نييتع سقف تا ازيامت 3 يشغل رتبه براساس همكاران به اتيتجرب وانتقال آموزش ازيامت مسئول كارشناس باپست كار سابقه سال هر ازاء به -

                                                                                                                               يبعد رتبه ارتقاء در محاسبه يبرا يقبل رتبه در شده

 شده نييتع سقف تا ازيامت 2 يشغل رتبه براساس همكاران به اتيتجرب وانتقال آموزش ازيامت كارشناس باپست كار سابقه سال هر ازاء به -

                                                                                                                               يبعد رتبه ارتقاء در محاسبه يبرا يقبل رتبه در

 سقف تا ازيامت 1 يشغل رتبه براساس همكاران به  اتيتجرب  انتقال و  آموزش  ازيامت  ركارشناسيغ باپست كار سابقه سال هر ازاء به -

                                                               يبعد رتبه ارتقاء در محاسبه يبرا يقبل رتبه در شده نييتع

                                                                     ها افزار نرم از استفاده به تسلط زانيم -3- ج         

 بشرح باشد دهيرس كاركنان آموزش واحد دييتا به مراتب ايو يالزام مربوطه يها دوره يط يگواه براساس عامل نيا ازيامت

  )13 جدول (                                                            0گردديم برخوردار مربوطه ازيامت از ليذ جدول

يرد  رتبه هر ازيامت سقف

  ف

 سقف   مهارت

  1 رتبه  2 رتبه  3 رتبه   يمهارت  ازيامت

  6  )لهايفا تيريومد وتريكامپ يمبان (اطالعات يفناور هيپا ميمفاه  1

  9 (internet) وارتباطات اطالعات  2

  10  (word  )  ها پرداز ه واژ  3

  10  ( excel )ها گسترده صفحه  4

  10  (power point ) مطالب ارائه  5

  10  (access ) ياطالعات يبانكها  6

  15  مربوطه واحد مسئول دييتا با يتخصص يافزارها نرم از استفاده  7

  70   كل جمع

 تا
ف
سق

 
30 

مت
ا

ي
از

  

ف
سق
تا

 
42  

مت
ا

ي
از

  

 تا
ف
سق

 
55  

مت
ا

ي
از

  

ف
سق
تا

 
70  

مت
ا

ي
از

  

  0شد خواهد لحاظ مربوطه ريمد دييتا وبا يكاربرد جنبه فوق ازاتيامت : تبصره

 

  

  

  

  

  



  12از8 صفحه                                                                                                                             

  0رديگ يم تعلق بند نيا ازيامت حداكثر مربوط يشغل يها ورشته انهيرا با مرتبط يليتحص مدرك دارندگان به -

  يخارج يزبانها به تسلط زانيم -  4- ج

  )14 جدول(                  0شوديم محاسبه ليذ بشرح ازيامت 14 سقف ودر اعضاء يليتحص مدارك براساس

  1 رتبه  2 رتبه  3 رتبه   يمهارت   رتبه

  14  11  9  6  ازيامت سقف

   مربوطه رتبه ازيامت سقف تا يسيانگل زبان رشته در يودكتر سانسيل فوق ، سانسيل يليتحص مدرك دارندگان به -

 ازيامت  13 ها رشته ريسا در يدكتر يليتحص مدرك دارندگان به -

  ازيامت 12 ها رشته ريسا در سانسيل فوق يليتحص مدرك دارندگان به -

 ازيامت 11 ها رشته ريسا سانسيل يليتحص مدرك دارندگان به -

  ازيامت 9 ها رشته يتمام در يكاردان يليتحص مدرك دارندگان به -

 ازيامت   6 ها رشته يتمام در پلميد يليتحص مدرك دارندگان به -

  0باشديم يياجرا اتيه صيتشخ به و مدرك ارائه با بخش نيا ازيامت : تبصره

  )15 جدول                                                 (  يوفرهنگ  يپژوهش –––– يعلم يتهايفعال -د

  

  ازيامت سقف

يرد
ف

  

  درصد  تيفعال عنوان

 يمهارت  

 تاسقف(

  )ازيامت120

 تاسقف (3 رتبه

  )ازيامت 170

 2 رتبه

 تاسقف(

  )ازيامت220

 تاسقف (1 رتبه

  )ازيامت280

  42  33  5/25  18  %15   يوابتكار نو يپشنهادها ارائه  1

  14  11  5/8  6  %5   يوهنر عيبد يوكارها اختراعات ، اكتشافات  2

  14  11  5/8  6  %5  يعلم ينارهايدرسم مقاله وارائه معتبر مجالت در انتشارمقاالت  3

  28  22  17  12  %10   مقاله ايو كتاب وترجمه فيتال  4

  42  33  5/25  18  %15  ريوتقد قيتشو لوح افتيدر  5

  28  22  17  12  %10   نمونه كارمند مقام كسب  6

  14  11  5/8  6  %5   يفرهنگ يتهايفعال در مشاركت  7

  28  22  17  12  %10   رجوع ارباب ميتكر  8

  28  22  17  12  %10  يومذهب ياسالم شعائر تيرعا  9
  42  33  5/25  18  %15  يمورد يها وگزارش يقاتيتحق يطرحها ارائه  10

  100%  120  170  220  280  
      

  

  

  

  

                                                                                                         



                12 از9 صفحه       

  

   :يوابتكار نو يشنهادهايپ ارائه -1- د

    هررتبه در شده نييتع سقف تا مربوطه واحد ريمد دييتا با 

   :يوهنر عيبد يوكارها واختراعات اكتشافات -2 -د

    هررتبه ازيامت سقف تا  يوصنعت يعلم يها پژوهش سازمان دييوتا مستندات ، مدارك ارائه با

   :يعلم ينارهايسم در مقاله وارائه معتبر مجالت در مقاالت انتشار -3 -د

 شده نييتع سقف تا ليذ بشرح  يوخارج يداخل يوپژوهش يعلم ومجالت يعلم ينارهايسم در شده منتشر مقاله مورد هر به

   رتبه هر در

 شده نييتع سقف تا ازيامت 15 مقاله هر ياز به يخارج مجالت – ازيامت 10 مقاله هر به يداخل ومجالت يعلم ينارهايسم در

   رتبه هر در

   :مقاله اي كتاب وترجمه فيتال -4 -د

  0 شوديم داده ازيامت ليذ بشرح ، باشد كتاب مولف عضو كه ترجمه ايو ه منتشر كتاب هرجلد ارائه يازا به

   رتبه هر ازيامت سقف تا ازيامت 10 هرجلد يازا به كتاب فيتال

   رتبه هر ازيامت سقف تا ازيامت 10 جلد هر يازا به كتاب ترجمه

   رتبه هر ازيامت سقف تا ازيامت 5 يداخل مقاله هر يازا به مقاله فيتال

   رتبه هر ازيامت سقف تا ازيامت 8 يخارج مقاله هر يازا به مقاله ترجمه ايو فيتال

   :رنامهيوتقد قيتشو لوح افتيدر-5 -د

 – ازيامت 8 ودانشگاهها ها سازمان يروسا جمهور، سيرئ معاون – ازيامت 10 ريوز – ازيامت 12 جمهور سيرئ توسط رنامهيتقد

 1 اداره سيرئ – ازيامت 2 ريمد معاون – ازيامت 4 ريمد – ازيامت 6 يياجرا يدستگاها ريسا ايو دانشگاه ، ها وزارتخانه نيمعاون

   رتبه هر در شده نييتع سقف تا ازيامت

   :نمونه كارمند عنوان كسب -6-د

   رتبه هر در شده نييتع سقف تا وحداكثر ازيامت 20 يدستگاه نمونه ، ازيامت 30 يكشور نمونه عنوان كسب يازا به

   :يفرهنگ يها تيفعال در مشاركت -7 -د

   مربوطه واحد ريمد دييتا صورت در رتبه هر در شده نييتع تاسقف

 

 

 

  

  

  

  

  



                   12 از10 صفحه                                                                                                                    

  

   :رجوع ارباب ميتكر  -8-د

   ليذ يها شاخص براساس رتبه هر در شده نييتع سقف تا مربوطه واحد ريمد دييتا درصورت

  ورفتار برخورد نحوه – الف

   يشناس وقت و وانضباط نظم تيرعا – ب

  كار انجام در ودقت سرعت زانيم -ج

                                                                                                      همكاران احترام وحفظ يكار حوزه در مشاركت زانيم -س

  :يومذهب ياسالم شعائر تيرعا -9-د

   ليذ يها شاخص براساس رتبه هر در شده نييتع سقف تا مربوطه واحد ريمد دييتا درصورت

   ياسالم شعائر وحفظ يظاهر پوشش -الف

   ها مناسبت يها وجشن يمذهب مراسم در حضور زانيم -ب

  ييجو صرفه تيرعا و دانشگاه اموال از وحراست حفظ زانيم -ج

   يا حرفه اخالق تيرعا -س

   :يمورد يها گزارش و يقاتيتحق يطرحها ارائه -10-د

   رتبه هر در شده نييتع سقف تا مربوطه واحد ريمد دييتا درصورت

 قيطر  از كه يياجرا يراهكارها هيته و يراهبرد يها برنامه با مرتبط 15 شماره جدول 10 فيرد  يمورد يگزارشها:

  0باشديم گردديم ارائه كارمند

 

  گردد تيرعا يستيبا كاركنان رتبه ارتقاء در كه الزم ونكات موارد  -و

  

 دييتا از پس را يابيارز وفرم اقدام ورفتار عملكرد لحاظ از اعضاء يابيارز به نسبت ساالنه بصورت است موظف يامورادار-1

 0دينما يگانيبا عضو پرونده در ربطيذ واحد ريمد دييوتا عضو

 خيتار مذكور  اتيه رتبه هر جهت الزم ازيامت كسب از وپس گرفته قرار يابيارز مورد يياجرا اتيه در اعضاء پرونده-2

  0نمود خواهد نييتع را عضو رتبه وارتقاء استحقاق

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  12از11 صفحه                                                                                                                             

 

 عهده به گردديم استخراج يپرسنل پرونده از آنان اطالعات كه يابيارز يها فرم در مندرج اطالعات وسقم صحت تيمسئول-3

 0 است يامورادار

 رتبه در سال13 توقف مدت براساس يمهارت رتبه يايمزا از استفاده يبرا پلميود پلميد ريز يليتحص مدرك يدارا كاركنان-4

  0ندينما راكسب الزم ازاتيامت درصد 90و 80 حداقل يستيبا يمقدمات

 نيعناو از يكي يدارا مبدا ودر شوند يم منتقل ايو مامور دانشگاه  به يدولت يدستگاهها ريسا از كه يكاركنان خصوص در - ٥

 كه يا رتبه در مثبته مدارك يبررس ضمن سپس ، يمقدمات رتبه در ابتدا يياجرا اتيه موافقت صورت در باشند ها رتبه

 0 گرفت خواهند قرار ندينما كسب ازيامت

 ريمد دييوتا خود واحد قيطر از مدارك ريسا همراه وبه هيته هربند در را الزم يها يوگواه مستندات تمام ديبا عضو - ٦

                                                                                                  0ندينما ارسال يامورادار به كتبا مربوطه

  

 قابل باشد مطرح يادار تخلفات به يدگيرس يها اتيه در آنان يتخلفات پرونده كه يياعضا درخواست -٧

 تاسه كسالي از  يو رتبه ارتقاء ها اتيه از كيهر توسط يتخلفات يرا صدور صورت ودر نبوده يدگيرس

 0افتاد خواهد قيتعو به يياجرا اتيه صيتشخ به سال

 به نيوهمچن باشد بخدمت آماده ايو گرفته قرار فيبالتكل حالت به ييكارا عدم علت به يعضو چنانچه -٨

 نبوده يدگيرس قابل يو  پرونده يياجرا اتيه نظر با گردد يمعرف فهيوظ انجام جهت مختلف يواحدها

 0گردديم نييتع مذكور اتيه توسط يو ارتقاء خيوتار

 رتبه ارتقاء به يمنته سال سه در را%) 70 (خود انهيسال رفتار و عملكرد يابيارز از الزم ازيامت يعضو چنانچه -٩

 0خواهدنمود ومشخص نييتع را يو رتبه ارتقاء خيتار يياجرا اتيه نديننما كسب

 باالتر رتبه به ارتقاء يوبرا گرفته قرار يمقدمات رتبه در نديآ يم در دانشگاه استخدام به كه يافراد -١٠

 0آورد بدست زين را الزم ازاتيامت ديبا خدمت سنوات كسب ضمن

 يقبل رتبه همان در شوند باالتر يليتحص مدرك ارائه به موفق خود خدمت سنوات طول در كه يعضو -١١

 با متناسب يو رتبه ارتقاء دينما كسب دستورالعمل از را الزم ازاتيامت عضو چنانچه 0شود يم منصوب

 0بود خواهد خدمت وسنوات مدرك

  

  

  

  

  

  



      12 از12 صفحه                                                                                                         

 

 توجه با عضو ازيامت كل دستورالعمل نيا براساس رتبه شدن مشخص منظور به اعضاء ازيامت محاسبه در -١٢

 ازاتيامت كسب صورت ودر يزمان توقف جدول به توجه وبا گرفته قرار يبررس مورد شده ارائه مدارك به

 خواهد اقدام مذكور اتيه توسط شده نييتع خيتار از عضو رتبه ارتقاء به نسبت يياجرا اتيه دييوتا الزم

 0شد

 قرار يبررس مورد مجددا ها وشاخص عوامل هيكل باالتر رتبه به رتبه كي از ارتقاء ازيامت محاسبه در -١٣

 0 بود خواهد يبعد رتبه يازدهيامت در عمل مالك يقبل رتبه كسب از بعد راتييتغ نيوآخر گرفته

 از كيهر كهيصورت در و بوده يالزام عامل هر ايو ها شاخص از كيهر به مربوط ازاتيامت سقف تيرعا -١٤

 نييتع ازاتيامت سقف دينما كسب الزم ازاتيامت از شيب شاخص كي به مربوط مشترك عامل چند از اعضاء

                                                                                                               0خواهدشد گرفته نظر در يو يبرا عامل ايو شاخص به مربوط شده

    

 يوبرا بود خواهد محاسبه مالك رتبه همان يارتقا يبرا صرفا رتبه هر فاصله در شده ارائه ومستندات ازاتيامت:  تبصره

  0باشد ينم محاسبه قابل يبعد يارتقا

 يانسان منابع يياجرا ت ايه بيتصو به 93......... خيتار در  بند32 و  تبصره 8و ماده 5 در نامه نيآئ نيا -5 ماده

  0دارد يياجرا تيقابل 1/1/93 خيوازتار است دهيرس ............. دانشگاه سيرئ دييتا و دانشگاه

  

  

  

                                                                                                          


