
  ٩٨                                    فرم امتیازي ارتقا بھ رتبھ عالي                                            
  

حداكثر   امتياز  شاخص امتياز  عامل ارزيابي كارمندان  رديف
  امتياز

امتياز 
  مكتسبه

    ۲۹  دكترا و باالتر 
  )صيليتح مدرك(تحصيالت   ۱    ۲۵  كارشناسي ارشد

  ۲۰  كارشناسي 
۲۹  

  
    ۱  تر ال سنوات با مدارك ديپلم و پايينبه ازاي هر س

    ۲  به ازاي هرسال سنوات با مدرك كارداني
    ۳  به ازاي هرسال با مدرك كارشناسي 

    ۳,۵  به ازاي هر سال با مدرك كارشناسي ارشد 
  سنوات خدمتي  ۲

  ۴  به ازاي هرسال مدرك دكترا و باالتر

۹۶  

  
 *سوابق مديريتي  ۳    ۵  به ازاي هر سال سابقه مديريت و معاون مدير

  ۴  به ازاي هر سال سابقه رئيس گروه و اداره و معاون
۳۵  

  

در شوراها و عضويت   ۴
  ها كميته

هــايي كــه  كميتــه/زاي هــر ســال عــضويت در شــورا بــه ا
  گيرد قانون و دستورالعمل وزارت شكل ميبراساس 

۲  ۱۰    

  ۵/۰  به ازاي هرساعت آموزش عمومي
پس (زشي  آمودوره هاي  ۵  ۱  به ازاي هر ساعت آموزش تخصصي و شغلي

  )از تاريخ ارتقاء به خبره
  ۵/۱  به ازاي هر ساعت آموزش مديريتي

۱۵۰  
  

    ۱۰۰  -  معدل شش سال منتهي به زمان استحقاق  ارزيابي عملكرد  ۶

  ۱۰  از سوي وزير و استانداربه ازاي هر تشويق 
  ۷  به ازاي هر تشويق از سوي رئيس دانشگاه و هم سطح

  ۵  به ازاي هر تشويق از سوي معاونين دانشگاه و هم سطح
  ۴  به ازاي هر تشويق از سوي مديران مياني دانشگاه 

   سال اخير۱۰تشويقات در   ۷

  ۲  دانشكده/به ازاي هر تشويق از سوي مديران پايه دانشگاه 

۳۰  

  

    ۵۰    در صورت اخذ تاييد در سامانه ثبت تجارب مديران   مستند سازي تجربيات  ۸

    ۵۰۰      جمع كل  ۹

  
  :شرایط ارتقا بھ رتبھ عالي 

   سال سابقھ قابل قبول٢۴مدت  -١
 با محاسبھ میانگین ارزشیابي از تاریخ ارتقا بھ رتبھ خبره) جدول۶ردیف( امتیاز در قسمت ارزیابي عملكرد ٨۵كسب میانگین  -٢
  امتیاز جدول فوق۵٠٠ امتیاز از ٣۶٠سب حداقل ك -٣
 . و یك سوم عمومي قابل قبول مي باشداصيدوره ھاي آموزشي جھت ارتقا رتبھ با رعایت شرط دو سوم اختص -۴
 . و اخذ تاییدیھ سامانھ ثبت تجارب الزامي است Exm.behdasht.gov.irبھ آدرس مراجعھ  ٨جھت اخذ امتیاز بند  -۵
                     امتیاز٢اس مسئول كھ در حكم حقوقي از فوق العاده مدیریت برخوردار مي گردند بھ ازاي ھر سال سابقھ از پستھاي سازماني كارشن -۶

 .بھره مند مي شوند
 )٣موضوع بند(. امتیاز برخوردار مي شوند٢  از و سرپرستاران امتیاز٣سابقھ از سوپروایزرھا بھ ازاي ھرسال * -٧
 .بھ عھده دارند از امتیاز سوابق مدیریتي بھره مند مي شوند   امور مدیریتياني كھ با ابالغ انشایي،انجام الزم بھ ذكر است كاركن -٨

)Staff و مسئولیتھایي از این قبیل مد نظر نمي باشند (  
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