
 

 

 

 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

 زمیدااگشنه خوار 

 

 تهیه کنندگان :  

 زرها محمدی اشیانی  و   بنفشه مسگری   خانم  اه   و      علی ژناد تهرانی    ،حمید رضا مردانی ، انصر قلی سارلی  دکترآاقیان 

 



 

 زمیدستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دااگشنه خوار

  اعاآنأنااابجث  خشأ ااعاناأنجمان أ اااا أ اناوأ ااجاأشجیاااأعاجی ا اااا خگاازمی  دانشگاه   جیأ اناأع ااجانأعا ااااهیأت اجر ا

ا:تص یباام د  ش حاذیلا اج "جر جی اجاتقعءااتب اادست اجلعمل"

انأباحأنج لاجنتیأعزج ااااجح جزانطأع  ارأن ذاذیألا اااااعانانجمان ض عاجینادست اجلعملا  اش طادجشتناش جیطا  :1یهد  

نشجیأعیااازجا1اتبأ ااا ا2اتب اا،3ن ات جااناحنبان اداضمنا ه هاگی یاجزاعاع ینااتب انقننعت ا،انهعات ،ااتب ااتعییناشنه

اپیش اتاشغل اا اداادست اجلعملان   طاآننهاجستاایشا ه هاناناش ان.

ا: عشانننئ لیتهعیااعش اجزاپنتان اداتصنیا،عهنهادجاا ظعیفازی اایشان اااعانانجمانشم ذاعال ها  ا ظعیفا 

اانطعلععت ان تبطا عا ظعیفاشغل اهمکعایادااپ  ژهاهعیاتحقیقعت ا انطعلع ا تحقی ادازنیا ا ظعیفانح ل ا اا

اتالشا  جیاجاتقعءاسطحاعلم ا  اناو ااجاجئ اپیشاهعدج ارنینادارهتاجاشجیااسطحاایف اخننع ادجاشگعه اا

رهتاجاتقعیاایف اح زهااععلیتاخ د یناجلمل ااع انل ا ت   یاتالشا  جیادستیع  ا  اآخ یناجطالعع اعلم ا ااا 

ش ا اعاجی اح زهااععلیتاا داش دا آ ایاداا ظعیفانح ل ا  اگ ا اجیاا ان رباجاشجیااجث ا خاا. 

اجاتبعطا عاح زهااععلیتهعیان   طجستفعدهاجزااناآ ایهعیاا یناداااا

ات جاتقعءا  ااتب ا عالایرن ذاحنج لانن ات  فاالزما  ج
 )سهل( حداقل یدت تاقف دززتبه قبل یدزک تحصیل  زتبه زدیف

 نقننعت اا1

 0ااعادجا ایعاسطحایکاح زه

 0 اعاشاعس ایعاسطحاد اح زه

 0ااعاشاعس اجاشنایعاسطحاس اح زه

 0ادات یاتخصص ایعاسطحاچهعااح زه

انهعات اا2

 8 اعادجا ایعاسطحایکاح زه

 6 اعاشاعس ایعاسطحاد اح زه

 5ااعاشاعس اجاشنایعاسطحاس اح زه

 4ادات یاتخصص ایعاسطحاچهعااح زه

ا3اتب اا3

 10 اعادجا ایعاسطحایکاح زه

 6 اعاشاعس ایعاسطحاد اح زه

 5ااعاشاعس اجاشنایعاسطحاس اح زه

 4ادات یاتخصص ایعاسطحاچهعااح زه

ا2اتب اا4

 6 اعاشاعس ایعاسطحاد اح زه

 6اعاسطحاس اح زهاعاشاعس اجاشنای

 6ادات یاتخصص ایعاسطحاچهعااح زه

ا1اتب اا5
 6ااعاشاعس اجاشنایعاسطحاس اح زه

 6ادات یاتخصص ایعاسطحاچهعااح زه



حداقل مدت زمان توقف در رتبه قبل 

 بر اساس مدرک پایین تر 

حداقل ــ   (  تر در رتبه فعلی سابقه خدمت با مدرک پایین  ×

 تر  ف در رتبه قبل بر اساس مدرک باالمدت زمان توق

(×  

630 

ا

 أ جیااعاناأنجا اااا2یهد   ذیلول اجدحنجاث اسطحاپیش اتاشغل ا  جسعسانناکاتحصیل ا انباجنتیعزج انطع  ا -1تبصر  

اعانانجمادجاجیانناکااعاشاعس ا  ا أعالانأ ات جااأناتأعاااااا ا3اا اهنتانا.حنجاث اتعااتب ا ادجاجیانناکاتحصیل ااعادج

  پیش اتاامعیان.ا1اتب ا

سعذات  فاداااتبأ ااا8  جاادجاانا عاحنج لاا2داان جاداخعصادجاانگعمانناکاتحصیل ااعاشاعس اا اداااتب ااا-2تبصر  

ادسأت ااجلعمألاجر جیأ اجاتقأعیااتبأ ااااااا3یهد  اا4 اا2داا اناهعیااا اانباحنج لاد اس ماجزاحنجاث اجنتیعزج اتعییناشنها2

ا.جاتقعءایع انا1ن ات جاانا عاتص یباهیع اجر جی ا  ااتب ا

  ااتبأ اااتب انقننعت ا  جان اگی انا.ا  جیاپیش اتاجزایکااتب اااجا جدیاا ا  اجستخنجمادجاشگعهادان اآیانادااا-اا3تبصر  

رن ذاا قان ا عشن.اا  اعا جمانثعذاا دیاا ا عانأناکااعاشاعسأ اجاشأنا أ اجسأتخنجماااااااحنج لازنعمات  فانطع   عالت ا

داص ا اانباجنتیعزاالزما  اسطحااتبأ انهأعات ااااسعذاداادجاشگعهاخننتاامعیناتعاا5دجاشگعهاداان اآینا عینت احنج لا

  .جاتقعءایع ن

ا ادجاجیانناکاتحصیل ادیپلما زی ادیأپلمانأ ااااجعضعیاغی هیت اعلم ااسم ا اپیمعا انشم ذاجیناآئینااعن اا-4تبصر  

آیأینااعنأ اجسأتخنجن ااااا11جزانأعدهااا6 عشانا ن ماانباجنتیعزا اداص ا ادجشتناس ج  ات    انطع  ارن ذااذیلاتبص ها

 جعضعیاغی اهیع اعلم ادجاشگعهاان ات جاانا  ااتب انهعات اجاتقعءایع ان.

حعسب اانن ات  فاالزما  جیاجاتقعءااتب اا اجنتیعزاس ج  ات    ا أ اجسأعسااا  اناو اااناخننتااوعما ظیف سع ق ا - 5تبصر  

 .نناکاتحصیل ازنعماجستخنجمان ا عشن

یأکاد مااناا عالت یاانباامعیپذی ات اشنهاتحصیلادجدها نناکاجدجن ااخننتاانن ااجعضعءادااحیناچاعاچ اا-ا6تبصر  

ا.انحعسب ان اگ ددادیپلماتحصیل اکسع ق اخننتاآاعما عاننا

اجاجئ اامعیاناایااج عالت پذی ات اشنها  جیاجا جدیاا ادااضمنانن ات  فاداایکااتب انناکاتحصیل ااا–ا7تبص ها

ازنعمات  فانتاعسبا عانناکاتحصیل ا بل ا ارنیناجاجئ اشنهانطع  اا ن ذازی انحعسب اخ جهناشنا.

 :انن ازنعمان اداایعزات  فا  جیاجاتقعءا  ااتب ا عالت ا  ج  اجستا ع

        حداقل مدت زمان توقف در رتبه قبل بر اساس مدرک باالتر                 

 
 

ا::ااع جنلاجاتقعءااتب ا ادجنا اجنتیعزج اآماطب ارن ذاذیلاجستاا2یهد 
 زدیف  

 

عاایگگگل ازت گگگهد    یگگگدزک 

 تحصیل   

یگگدزک تحصگگیل    

 كهزدان  یه همترام 

یگگگدزک تحصگگگیل  

 كهزشنهس   یه همترام

حصگگگیل  یگگگدزک ت

كهزشنهس  ازشگد یگه   

 همترام

یگگدزک تحصگگیل    

 دكتري  یه همترام

ا1

اس ج  اتحصیل 

داصأأناا25تأأعاا11) أأینا

ان م عاجنتیعزج ا(

داصنان م عا11

اجنتیعزج 

اجنتیعزا(ا60)تعا

داصنان م عا15

اجنتیعزج 

اجنتیعزا(ا121)تعا

داصنان م عا21

اجنتیعزج 

اجنتیعزا(ا220)تعا

داصنان م عا25

اجنتیعزج 

اجنتیعزا(ا350)تعا

ا



 

 1زتبه 2زتبه 3زتبه زتبه یههزت  عاایل ازت هد    زتبه   زدیف 

 ساابق اجرای  و تجرب  ا1

 دزصد یجماع ایتیهمات ( 35ته  10)بین 

اجنتیعزاا210تعااا61

ا

اجنتیعزاا290تعااا85

ا

اجنتیعزاا385تعااا111

ا

اجنتیعزاا490تعااا141

ا

 ساابق آیامش ا2

 یتیهمات (دزصد یجماع ا 20ته  5)بین 

اجنتیعزاا120تعااا31

ا

اجنتیعزاا110تعااا41

ا

اجنتیعزاا220تعااا55

ا

اجنتیعزاا280تعااا71

ا

 پژوهش  و فرهنا  –فعهلیتههي علم  ا3

 دزصد یجماع ایتیهمات ( 20ته  0)بین 

اجنتیعزاا120تعا

ا

اجنتیعزاا110تعا

ا

اجنتیعزاا220تعا

ا

اجنتیعزاا280تعا

ا

 لف(اس ج  اتحصیل ج

 جی ا ت    س ج  اجر ب(ا

 س ج  اآن زش ج(ا

 پژ هش ا ا هاگ ا-اععلیتهعیاعلم د(ا

دانحعسب اجنتیعزاپیش اتاجزایکااتب ا  ااتب ا عالت ا  اجستثاعیا اأناجلأفا باجیأنانأعدها)سأ ج  اتحصأیل ا سأ ج  اااااااا:ااتبصر 

 ان اش دا.  اعا جمانثعذاجگ اجر جئ ا ت    ا(،اجنتیعزا نستاآننها  جیاسعی ااععلیتهعاجزازنعماانبااتب ا بل اداااو اگ ات

  ااتب انهأعات اپیشأ اتاامعیأن.ادان حلأ ا عأنا)اأ احأنج لا عأناجزاااااااااا471اا دیا عانناکااعادجا ا عاانباجنتیعزا یااجز

جاتقأعءایع أنا)سأ ج  ااااا3جنتیعزاجزان م عاع جنل،ان ات جاأنا أ ااتبأ ااااا816سعذات  فا ع لاجا عمان ا عشنا(ااا دا عاانبا11

آخ ینانناکاتحصیل اجستا ععنلاس ج  اجر جئ ا ت    اداتمعمان جحلاپیش اتاهم جاهاجزاج تنجیااتحصیل ان   طا  

اخننتانحعسب ان اش د(.

اا351 اداتأ جااا221اعاشاعسأ اجاشأنااااا127اعاشاعسأ اااا61سقفاجنتیعزاجیناععنلا أ جیااأعادجا ااااااساابق تحصیل   : الف(

ا عشناا اا  اا شازی انحعسب ان اش د.اجنتیعزان 

 ن ا عشن.ا141 ادات جااا88،اااعاشاعس اجاشنااا51اعاشاعس ا،اا24جنتیعزانناکاتحصیل ا  جیااعادجا ا .1

 رعابعزجما،اآزجدگعما ا زانجماشهیناجزاجنتیعزایکانقطااتحصیل ا عالت ا  خ ادجاان اش ان.تبص ها:اا

 داتأ یااا22،ااعاشاعسأ اجاشأناااا13س ا،ااعاشاعا6نیشجماجاتبعطااشت اتحصیل ا عااشت اشغل ان اداتصنیا  جیااعادجا ا .2

 )اقطا  جیاجا جدیاا انناکادجاشگعه ادجاان(ا35

 نحلاجخذانناکاتحصیل ا)ااقطا  جیاجا جدیاا انناکادجاشگعه ادجاان( .3

 141دات جاا ا88،ااعاشاعس اجاشناا51،اااعاشاعس ا24نعتب اخعاجاجزااش اااعادجا ادجاشگعههعیاادجاشگعههعیاد لت ا  -

 %ادجاشگعههعیاد لت 81عا)علم ااعا  دیا،آزجدا،اغی جاتفعع ا ..(اسعی ادجاشگعهه -

 اداتأ جاااا22،ااعاشاعسأ اجاشأناااا12،ااعاشاعس اا6  جیااعادجا اا16نناکاتحصیل اجاجئ اشنها  جیانعنذا عالیاا:نعنذ .4

ا%جنتیعزاجست81  ج  اا16جنتیعزا   جیانعنذاامت اجزاا35



ا
 ب ( ساابق اجرائ  وتجرب :

 عاجحتنعبایکاجنتیعزا  جیاه سعذاخننتان تبطا عاشغلانأ اداتصأنیا اأ عانأناکاتحصأیل ا،اجنتیأعزااااااااسناات خدیت : -1

 حعصلاجزاسا ج اخننتاجزاا ن ذازی انحعسب ان اش د:

ا

ماتأعااجما)دیأپلاnنن ازنعا اجستاا اا دا عانناکاتحصیل ادااد اهاا ض یباجنتیعزا عات ر ا  اا عانناکا اااا ا ا

انطع  ارن ذازی اتعیینان اش د.ا aدات ج(خننتاام دهاجست.ض یبا

 دیپلم دیپلمفوق  لیسانس فوق لیسانس دکتری مقطع تحصیلی

ا5ا15ا25 31اa 35ض یبا

 ااعاشأاعساااا8 انعأع ماجدجاهاااا11ائأی اجدجاهاا12انعأع مانأنی اااا15  اجزجیاه سعذاننی یتا  جیانأنی اا سناات یدیریت : -2

 جنتیعزان ا عشن.ا141زاتعل ان اگی د.اسقفاجنتیعزاجینا اناجنتیعا6ننئ ذا

سععتاش اتاداارلنأ ااا51  اجزجیاه اااشازاههي یصاب: هیأتهه و سیانهه ،یعضایت دز كمیته هه ، كهزگروهههي تخصص  ، كم -3

جنتیعزاناو اان اش دا.  اش اجهعا امیت اهعا اعاگ  ههعی اا ا  ان ربانقأ اج ادجاشأگعهاجی أعدااااا51جنتیعزا حنجاث اتعا2

  ه هاناناگ دان.جنتیعزاجینا انا اجعضعادااص ا اجاجئ اص ا ارلنع ان   طاان ات جااناجزااشنها اسم ان ا عشانا

 ج( سوابق آموزشی: 

جنتیأعزا حأنجاث اتأعااسأقفاااااا15سأععتاا111جنتیعزاجیناععنلا  اجزجیاه ا تاسعه فردي، فراگیري ویه ازائه دوز  ههي آیامش  : -1

  اد اهاآنأ زشاعمأ ن اتأ ریه اجنتیأعزیاتعلأ اامأ اگیأ د.د اهاهأعیاآن زشأ ا عیأنادااااااااااااا.جنتیعزانحعسب ان اش دا115

 . عشنادجاشگعهااسینه  اعن اایشی،ا  در ا اتشکیال ااچعاچ بااوعماآن زشااعانانجماد لتا  دها   اتعئیناننی یت

نأنی یتااا اتعییأناااجنتیعزاجستااأ ا أعاپیشأاهعداااا41جنتیعزاجیناععنلاحنجاث اا:آیامش به همکهزان ام طریق انت هل تجهزب شغل  -2

 هیت اجر جئ اناع ااجانعا ااعانانجما ع لانحعسب اجست. ان   طا

ا41اننی 

ا35انعع ماننی ا

ا25اائی اجدجاه

ا21انعع ماجدجاهاا ااعاشاعساننئ ذ

ا11اساعاشاع

ا

داصأ اتیک اپنأتان  أ طا التصأنیااااااجنتیعزان   طاتعل ان اگیأ د.اا%81داخص صاجا جدیاا احکماس پ ست ادجااناا*

ا عشن.

=امتیاز سنوات خدمت   



ا

  جیادجاانگعماگ جه اطب ارن ذاذیلا ا  جیااعاااعا اا ااع نااجنتیعزاجیناععنل ییزان تسلط به استفهد  ام نرم افزازهه:اا-3

اجنتیعزا ع لاجحتنعبان ا عشن.ا71شجاف انعتیکانحعسب ا تعاحنجاث ا عاتتئینان اگ جهیاعن ان ا عشانا

 ایتیهم یههزت زدیف
ا4انفعهیماپعی اااع ایاجطالعع ا)نبعا ااعنپی ت ا ننی یتااعیلهع( 1
اInternet 6)جطالعع ا جاتبعطع ا) 2

ا15اWord))ا جژهاپ دجزهع 3

ا15اExcel))اصفح اگنت ده 4

اAccess  5)) عاکهعیاجطالععت ا 5
ا5اPower point)جاجئ انطعلبا)ا 6
ا15 ا ماجاشجااجت نعسی ماجدجای 1
ا15اا ماجاشجااتخصص  8

ا

جنتیأعز(اتعلأ اااا51)اا6تأعااا1هعیااشت اهعیاشغل ان   طاحنجاث اجنتیعزا انا  ادجاانگعمانناکاتحصیل ان تبطا عااجیعا ا ا*

ان اگی د.

سطحا)اخ با،انت سطا اضعیفاا(ا  ات تیبااداگعهاأأی ماجدجایادجاشأنعسئ ذاجت أأرن ذان   طا عاتعییناننا7جنتیعزا انا

 ادااص ا اجعالماایعزااعاگ  هااننی ا جحنان   ط آما عاتعییناا8 ا انان اش داا(اجختصعصادجدها5-11ا–ا15)اج اام 

انان اگ دد.أتعییجاتقعءا عاتعییناش اجیاجاف انعتیکا

  گشجایاآزن ماز عمادااایعاگ جه انعتب اجزان سنع از عمااجاجئ اجزاط ی ااناععنلاجنتیعزاجی یزان تسلط به مبهنههي خهزج :ی

از عاهعیاخعار ادجاشگعهاخ جازن ا انطع  ارن ذازی انحعسب ان اش د:گ  هاآن زش اجزاط فاام هاتعئینادجاشگعها ا

اضعیفاانت سطاخ باخیل اخ باععل اسطحاز عم

ا11ا21ا31ا41ا51اجنتیعز

ا

اا ادجاانگعم اتعل ان ا11ااعادجا انناکا   ا گاجنتیعز اای د ا21اعاشاعس ا  جیاد اه ا،ا   جیاا ا25اعاشاعس اجاشن

اتعل ان اگی د.جنتیعزاااا31دات یا

ا س (اسقفاجنتیعزاتعل ااع   ،اآلمعا ،ااعاشاعس از عاهعیاخعار ا)اجاگلین ا،اا جان ،تحصیل ا  ادجاانگعمانناکاا

ا.ن اگی د

جزاجا أعما انأن مااااجنتیأعزااااا7اجزاا ماجازشأیع  ا ااجنتیعزااا8اجنتیعزاداااو اگ ات اشنهاجستاا ا15 انا  جیاجینا:اااتاسعه فردي

 .ا دمااا جیانهعیااعاا نستان اآینا

 

 

 

 



 

 امتیاز ( 082)تا سقف : فرهنگی پژوهشی و –د( فعالیتهای علمی 

 

هیأع ااپیشاهعداناعسباا ا عاجاجئ اننتانج ااعا ا ن اداتعئیأنااا  اجزجءاه اایتیهم ( 15) ته س ف  نا و ابتکهزي: ههي ازائه پیشنههد -1

 جنتیعزاا5تعااش داجاتقعءاایفیتا س عتاخننع انا  ا  ااعهااهشیا اهعا اا جر جی ا

 پیشنهادهای اجرا شده در سطح دستگاه پیشنهادهای اجراشده در سطح واحد و اجرا نشده در سطح دستگاه پیشنهادهای اجرانشده در سطح واحد

 امتیاز 5 امتیاز 4 امتیاز 3

 

دااصأ اتیک ااأ ااأ داجخت جعأ ااجاجا أعمادجدها جیأنااااااااایتیگهم (  20:) ته سگ ف   ثبت اكتشهفهت واختراعهت وكهزههي بدیع هنري -2

همچایناچاعاچ اا داج نجما  اخلأ ایأکاجثأ اهاأ یاااااااسینها عشن.ااش اااجخت جعا  اتعئیناسعزنعماپژ هشهعیاعلم ا صاعت 

 جنتیعزا21حنجاث اتعاان جرااذی  طا عا ا تعئیناا نیااامعینا ع

 جنتیعزانقعال ا  اش حاذیلاجست.اا(ایتیهم  20)ته س ف اازائه ی هله دز سمینهزههي علم  :  انتشهز ی هالت دز یجالت یعتبر و -3

 .جنتیعزاا21تعا(اISIا)اچعپانقعل اداااش یع انعتب ا یناجلملل ا -

 .جنتیعزاا14تعا(اCISا)الم ا پژ هش ادجخل   اجزجیاچعپاه نقعل ادان ال انعتب اع -

 .جنتیعزا11ت  ی  اتعاا–چعپانقعل اداااش یع اعلم ا -

اجنتیعزاناو اان اش د.ا8سمیاعاهعیا یناجلملل اتعاا  اجزجئااجاجئ اه انقعل ااعنلادااا-اااا

ا.اجنتیعزا5جاجئ اشنهادااسمیاعاهعیادجخل ااعنلا  اجزجیاه نقعل ااا-ااا

جنتیأعزااا11 اتأعاسأقفااااجنتیأعزاا3ن اا اراب اژ ااعلینت ادجاانا اداااش یع اعم ن ا  اچعپااسینها عشأناانقعال اعم ا-ااا

اتعل انیگی د.

اجنتیعزاتعل ان اگی د.اا1 ااا2  اجزجیاچعپا اجاتشعااچکینهانقعال ادااسمیاعاهعیا یناجلملل ا ادجخل ا  ات تیباااا-

 أعاتعییأناامیتأ اجاتقأعءادجاشأگعهاخأ جازن ااااااااجنتیعزا3جنتیعزاا اتعاسقفااا1اجزجیاه انقعل اچعپاشنهاداان ال ادجاشگعه  اا-

اناو اان اگ دد.

ا:ا  انقعال اچعپاشنها عااعمادجاشگعهااجنتیعزاتعل ان اگی د.ااتبصر  

تیأعزااجنا15تأعاااجنتیعزا اتأبات رمأ اشأنهاحأنجاث ااااا21  جیااتباتعلیف احنجاث اتعا ایتیهم ( 20) ته س ف ا:ترجمه كتهب  تألیف و -4

 .ناو اان اش دا

 ایتیهم ( 15)ته اازائه طرحههي تح ی هت  -5

جنتیعزا  جیاه اا5دجاشگعهااسینها عشناتعااهیع اجر جی جنتیعزاجیناععنلانتاعسبا عاه ط حاا اگشجاشااهعی اآما  اتص یبا

ا.نحعسب ان اش دان ادا

جزااوأ انشأ ات انعع اأتاپژ هشأ ااااااا2،3،4،5:ادااص ا الش ما،اهیع اجر جی ادااخص صاجنتیعزاده ا  ا اأنهعیااااتبصر 

ا ه هاناناخ جهاناشن.



ا

گشجاشهعی اا ا اعا أ اا ا،اایماسعالا اجنتیعزاجیناععنلا عات ر ا  اجاجئ اگشجشهعیاعملک داسعالا اا:اازائه گزازشههي یازدي -6

اجنتیأعزاتعیأینااا15تأعاسأقفاااجنتیأعزااا3 أ اجزجیاهأ اگأشجاشاااا أعاتعییأناامیتأ اجاتقأعءااااادست اانقعمانعا قاجا عماشنهاجستا

 ن اگ دد.ا

 انش  طا  ااجنتیعزاجیناععنلا  انباعیادایعاتال حا تش ی اهعیااتب اجست ایتیهم ( 50)ته س ف  :یهفت لاح تشایق وت دیردز -1

،اا12،انعأع ماائأی ارمهأ ااااا14.  اجزجیادایعاتالأ حایأعاتشأ ی ااتبأ اجزاائأی ارمهأ اااااااااتعییناهیع اجر جی ان ا عشنا

دجاشأکنهاهأعا اپژ هشأکنها ان سنأع اااااا سأعیاااجنتیعز،اننی جما ا6جنتیعزا،انعع اینادجاشگعهاا8شگعها اایعستادجاا11 زی 

 .ااجنتیعزا3نعع ماننی ااجنتیعزا ا5تحقیقعت ا

جنتیعزا اا31ام ا اجستعا ااجنتیعزا ا41انباعا جماام ا ااش ایاه ا عاا  اجزجیا  ایتیهم ( 40)ته س ف  كسب عناان عضا نمانه: -8

 نحعسب ان اگ دد.انتیعزجا21اام ا ادجاشگعهاانباعا جم

 

جزانیأعاگیناامأ هاانأباااااجنتیعزاجینا اأنا  زعهیت شعهئر اسالی  و یذهب  و یشهزكت دز فعهلیتههي فرهنا : ، تکریم ازبهب زجاع -9

ازاجنتیأعاا11آماسأقفااا اجعطعءان اگأ دداا اننی یتاجدجایاااا سعا ننئ لیناالی ا جحنهعیادجاشگعهات سطاننی جما اشنها

 ا.ن ا عشن

ا

 ایتیهم شهخصههي ازمیهب 

90 10 50 30 

 ضعیف یتاسط خاب عهل 

 اوما اآنعدگ ا  جیاجاجئ اخننع ا  اجا عباار ع

ا

اااا

 اععیتاجدبا اشجاتا عنجلتا اجاصعفاداجاجئ اخننع 

ا

اااا

 آاجستگ اظعه یانطع  اشئ اع اجسالن 

ا

اااا

 آنعدگ ا  جیاجاجئ اجطالعع ا ات ضیحع ااعا 

ا

اااا

  ر هاتمعیال انثبتا  ااعاانتاعسبا عاا عااعاا اععلیتهع

ا

اااا

ا

ا

ا



ا

ا

،اا3اتبأ اااگعا ا  جیاجاتقعءا أ ااتبأ انهأعات ا،اااا4حنجاث اجنتیعزا ع لانحعسب اجزان م عاع جنلااحنج لاجنتیعزان اداایعزا **ا

ا  اش حاذیلان ا عشان:ا1 ااتب اا2اتب ا

 حداكثر ایتیهم قهبل یحهسبه  حداقل ایتیهم یازد نیهم  یاضاع زدیف

ا611ا471اجاتقعءا  ااتب انهعات اا1

ا851ا681ا3جاتقعءا  ااتب اا2

ا1111ا151ا2جاتقعءا  ااتب اا3

ا ا یشت ا1411ا1211ا1جاتقعءا  ااتب اا4

ا

اص ا اا"ی هیأت اجرای  ینهبع انسهن  دانشاه  خاازما"جتخعذاتصمیماداخص صاجنتیعزانتقعضیعماجاتقعءااتب ادااا:3ماده

 جست. ن اگی د.ات ایباجعضعادااپی ستاشمعاهایکاآئینااعن اجستخنجن اذا اشنها

 

بگه تصگایب   زس  و ربخاازمی  هیهت اجرای  ینهبع انسهن  دانشاه   93 10 6جلسه یازخ یکصدو س  و چههزیین این دستاز العمل دز :  4یهد  

 .است زسید  

 


