بسمه تعالی
شیوه نامه اجرایی موضوع ماده  4دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا

(س)

مقدمه:

شیوه نامه حاضردر اجرای ماده  6موضوع دستورالعمل پیوست شماره  3آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و
به استناد ماده  4آئین نامه مذکور و در راستای رفع نقاط ضعف و مشکالت موجود در اجرا و پیاده سازی فرآیند ارتقاا
رتبه اعضایغیرهیأتعلمی ،تدوین شده است .کمیته داخلی ارتقا رتبه ،منتخب از اعضای غیرهیأت علمای اااحبن ر،
طی ده جلسه شیوه نامه را بازنگری و ااالح نمود و شیوه نامه نهایی تدوین شده در کمیته مذکور پس از  4جلسه هام
اندیشی و بررسی در کارگروه تخصصی ارتقا رتبه ،ویرایش و باه شارح زیار در هیاات اجرائای مناابع انساانی دانشاگاه
مورخ 98/04/16تصویب شد.
ماده  :1اعضای دانشگاه دراورت کسب حد نصاب امتیازات الزم از عوامل مندرج در این شیوه ناماه و حاداقل مادت
توقف الزم مندرجدر "ماده « »24آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیاتعلمی و جدول شماره یک ،مشروط باه اینکاه
میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی  3سال منتهی به تقاضای رتبه آنان به ترتیب برای رتبه های «مهاارتی»« ،ساه»،
«دو» و «یک» از " "85" "80"، "75و" "90دراد کمتر نباشد ،با تصویب هیأتاجراییمنابعانسانی دانشگاه به
رتبه باالتر ارتقا می یابند.
تبصره  - 1مدت توقف در رتبه قبلی مندرج در جدول شماره  1برای اعضاایی کاه در زماان اجارای قاانون مادیریت
خدمات کشوری از رتبه های متناظر در زمان اجرای آئین نامه استخدامی بهره مند گردیده اند ،از تااریخ ارتقاا رتباه
قبلی محاسبه خواهد شد.
تبصره  2ا دانشگاه می تواند عالوه بر وظایف پست سازمانی /شغل مورد تصدی عضاو ،زمیناه فعالیات هاای وی را در
امور مشروحه ذیل فراهم کند:
الف ) مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همکاری در طرح های پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی؛
ب) تالش برای ارتقای سطح علمی به من ور ارائه پیشنهادهای جدید به من ور افزایش سطح کیفی خدمات علمی؛
ج) تالش برای دست یابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی برای ارتقای کیفای حاوزه فعالیات
خود؛
د) نوآوری در وظایف محول ،به گونه ای که موجب افزایش اثربخشی و کارایی حوزه فعالیت عضو شود؛
ه) استفاده از فناوری های نوین مرتبط با حوزه فعالیت های مربوط؛

(جدول شماره )1
ردیف

رتبه

1

مقدماتی

2

مهارتی

3

رتبه 3

4

رتبه 2

5

رتبه 1

مدرک تحصیلی

حداقل مدت توقف در رتبه قبل (سال)

کاردانی یا سطح یک حوزه

0

کارشناسی یا سطح در حوزه

0

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

0

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

0

کاردانی یا سطح یک حوزه

8

کارشناسی یا سطح در حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

5

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

4

کاردانی یا سطح یک حوزه

10

کارشناسی یا سطح در حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

5

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

4

کارشناسی یا سطح در حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

6

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

6

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

6

ماده 2ا اعضائی که دارای مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه هستند حداکثر تا رتبه  3و اعضا دارای
مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح سه حوزه به باال می توانند تا رتبه  2ارتقا یابند حداکثر سطح ارتقای شغلی بر
اساس مدرك تحصیلی و کسب امتیازات مطابق جدول شماره  1است.
تبصره :در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبه" "2قرار دارند ،با حداقل  8سال توقف در
رتبه  2و کسب حداقل

از حداکثر امتیازات تعیین شده برای سوابق اجرایی و تجربی و کسب

امتیاز از حداکثر

امتیازات تعیین شده برای فعالیت های علمی ،پژوهشی و فرهنگی و کسب حداقل  1160امتیاز از مجموع عوامل
چهارگانه با درخواست عضو ،موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیأتاجراییمنابعانسانی به رتبه  1ارتقا
می یابند.
ماده 3ا عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف) سوابق تحصیلی
ب) سوابق اجرایی و تجربی
ج) سوابق آموزشی
د) فعالیت های علمی ا پژوهشی و فرهنگی

(جدول شماره ) 2
مدرک تحصیلی
ردیف

1

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

عوامل ارتقاء

یا همتراز آن

یا همتراز آن

یا همتراز آن

یا همتراز آن

سوابق تحصیلی

 140امتیاز

 210امتیاز

 280امتیاز

 350امتیاز

(جدول شماره )3
ردیف

رتبه

رتبه مهارتی

رتبه 3

رتبه2

رتبه 1

1

سوابق اجرایی و تجربی

 60تا  210امتیاز

 85تا  290امتیاز

 110تا  385امتیاز

 140تا  490امتیاز

2

سوابق آموزشی

 30تا  120امتیاز

 40تا  170امتیاز

 55تا  220امتیاز

 70تا  280امتیاز

3

فعالیتهایعلمی ـ پژوهشی وفرهنگی

تا  120امتیاز

تا  170امتیاز

تا  220امتیاز

تا  280امتیاز

عوامل ارتقاء

تبصره :حداقل %50امتیازات محاسبه از ردیف های "ج"و"د" درخصوص "سوابق آموزشی" و" فعالیت های علمی-
و فرهنگی "-باید در دوره توقف برای ارتقا به رتبه باالتر کسب شده باشد.
ماده  4ـ شاخص های عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده  4این شیوه نامه به شرح ذیل می باشد:
الف ـ سوابق تحصیلی ( )140-350امتیاز

ب ـ سوابق اجرایی و تجربی ( )60-490امتیاز

 - 1مدرك تحصیلی
 - 2میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی
 - 3محل اخذ مدرك تحصیلی
 - 4معدل مدرك تحصیلی ارائه شده

 1ا سنوات خدمت
 2ـ سنوات مدیریتی
 -3عضویت در کمیته ها ،کارگروه های تخصصی ،کمیسیون ها،
هیات ها و شوراهای مصوب

ج ـ سوابق آموزشی( )280-30امتیاز

دـ فعالیت های علمی ـ پژوهشی و فرهنگی( )0-280امتیاز

 1ا فراگیری و یا ارائه دوره های آموزشی
2ا آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی
 3ـ میزان تسلط به استفاده از نرم افزار
 4ـ میزان تسلط به زبان های خارجی
 -5توسعه فردی

 -1ارائه پیشنهادات نو ابتکاری
 - 2اکتشافات و اختراعات وکارهای هنری
 – 3انتشار مقاالت در مجالت معتبر
 -4ارائه مقاله در سمینارهای علمی
5ا تالیف و ترجمه کتاب
 -6ارائه ،مشارکت و همکاری در طرح های پژوهشی ،مطالعاتی و
اجرایی
 -7ارائه گزارش های موردی
 8ـ دریافت لوح تشویق و تقدیر
9ا کسب عنوان عضو نمونه
10ا تکریم ارباب رجوع
 -11تع یم شعائر اسالمی و مذهبی
12ا مشارکت در فعالیت های فرهنگی
13ا اقدامات فناورانه

جدول الف (امتیاز سوابق تحصیلی)( :)350-140امتیاز این عامل بر اساس جداول ذیل محاسبه می گردد.
الف ـ 1ـ مدرك تحصیلی :امتیاز این عامل بر اساس %50مجموع امتیاز هر یک از مقاطع تحصیلی چهارگانه به شرح
ذیل محاسبه می گردد:
جدول( الف)1-
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

70

105

140

175

تبصره  :امتیاز مربوط به مدرك تحصیلی بر اساس آخرین مدرکیکه درحکم کارگزینی فرد اعمال شده است محاسبه می گردد.
الف -2 -میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدي

امتیاز این عامل به ترتیب بر اساس  % 20و  %15مجموع امتیاز هر یک از مقاطع تحصیلی چهارگانه برای مشاغل
مرتبط با رشته تحصیلی و غیرمرتبط با رشته تحصیلی به شرح جدول ذیل محاسبه می گردد:
(جدول الف )2-
ارتباط مدرک با شغل مورد تصدی
مقطع تحصیلی

مرتبط و مشابه

غیر مرتبط

( %20از کل امتیاز این بخش)

( %15از کل امتیاز این بخش)

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

28

42

56

70

21

31.5

42

52.5

امتیاز

الف -3 -محل اخذ مدرك تحصیلی:

امتیاز این عامل به ترتیب بر اساس  %15 ، %20و %10مجموع امتیاز هر یک از

مقاطع تحصیلی به شرح جدول ذیل محاسبه می گردد:
دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

امتیاز

دانشگاه های دولتی و آزاد مستقر درتهران

دانشگاه های دولتی

پیام نور سایر مراکز

و مراکز استانها

و آزاد شهرستانها و پیام نور مرکز تهران

علمی کاربردی و...

( %20از کل امتیاز این بخش)

(  %15از کل امتیاز این بخش)

( %10کل امتیاز این بخش)

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

28

42

56

70

21

31.5

42

52.5

14

21

28

35

الف  -4-معدل مدرك تحصیلی :امتیاز این عامل به ترتیب بر اساس %8 ، %10و  %6مجموع امتیاز هریک از مقاطع
تحصیلی برای معدل مساوی  ، 17-20معدل مساوی  15-17و معدل کمتر از  15به شرح جدول ذیل محاسبه می
گردد:
معدل مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی
امتیاز

معدل مساوی 17-20

معدل مساوی 15-17

معدل کمتر از 15

( % 10از کل امتیاز این بخش )

( %8از کل امتیاز این بخش )

( %6از کل امتیاز این بخش )

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکتری

14

21

28

35

11.2

16.8

22.4

28

کاردانی

کارشناسی

ارشد

8.4

12.6

16.8

دکتری
21

ب) سوابق اجرائی و تجربی ( :سقف  60- 490امتیاز)

ب -1-سنوات خدمت :امتیاز این عامل با احتساب امتیاز برای هر سال خدمت و نوع مدرك تحصیلی از فرمول زیر
محاسبه می گردد:

ضریب مدرک تحصیلی × سنوات خدمت = امتیاز سنوات خدمت

تبصره  :1ضریب امتیاز مدرك تحصیلی با توجه به نوع مدرك و مدت زمانی است که فرد با آن مدرك تحصیلی در آن
دوره خدمت نموده است.
ضریب مدارک تحصیلی مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:
(جدول ب )1-
مقطع تحصیلی

پایین تر ازکارشناسی

کارشناسی و باالتر

ضریب امتیاز

20

25

تبصره2ا امتیاز خدمت ن ام وظیفه در اورتی جزو سنوات خدمت محاسبه می گردد که حق بیمه به اندوق مربوط
واریز شده باشد.
تبصره -3ا یثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و فرزندان شهدا مشمول قوانین خاص خود می باشند و ضریب امتیاز
مدرك آنها جهت محاسبه مدرك تحصیلی و سنوات یک مقطع باالتر محاسبه می گردد.
ب  -2 -سنوات مدیریتی :امتیاز این عامل به ازای هر سال تصدی پست مدیریتی و اجرائی مندرج در تشکیالت
تفصیلی دانشگاه و یا سایر دستگاه های اجرایی اادرکننده که حکم و یا ابالغ آنها مأذون از قانون است ،بر اساس
جدول ذیل تا سقف 140امتیاز محاسبه می گردد:
عنوان
امتیاز به ازای هر سال
پست مدیریتی

مدیر یا عناوین مشابه

معاون مدیر یا عناوین مشابه

رییس اداره یا رئیس گروه

کارشناس مسئول

30

25

20

15

تبصره :اعضایی که با ابالغ رئیس دانشگاه یا معاونین ،انجام وظایف مشاغل فوق( به استثنای کارشناس مسئول) را تا
موعد قانونی برعهده دارند ،پس از تائید کارگروه ارتقا امکان بهره مندی از امتیاز مربوطه مطابق جدول فوق دارند.
بـ3ـ عضویت در کمیتهها ،کارگروههاي تخصصی،کمیسیونها ،هیأتها و شوراها

به ازای هر حکم یا ابالغ اادرشده از سوی مسئولین ذیربط تا  10امتیاز و حداکثر  50امتیاز محاسبه می گردد .این
امتیاز به کسانی تعلق می گیرد که عضویت آنان طبق مقرارت قانونی یا مأذون از قانون تجویز شده باشد.

ج – سوابق آموزشی

ج -1 -فراگیري از طریق حضور در دوره هاي آموزشی  :امتیاز این عامل بر اساس حضور اعضا در دوره های آموزشی
که در چارچوب طرح جامع آموزش کارکنان مصوب هیأتاجراییمنابعانسانی منابع انسانی دانشگاه الزهرا برگزار می
گردد ،محاسبه می شود که به ازای هر یک ساعت  0/5امتیاز و حداکثر تا سقف  %75امتیاز از کل امتیاز قسمت
سوابق آموزشی برای هر رتبه قابل محاسبه می باشد.گزارش دوره های آموزشی هر عضو تنها از طریق مدیریت برنامه
 ،بودجه تحول اداری و بهره وری در پایان هر سال به مدیریت امور اداری و پشتیبانی ارئه شده و قابل احتساب
خواهد بود.
(جدول ج)1 -
عنوان

مهارتی

رتبه 3

رتبه 2

رتبه 1

فراگیری

90

127.5

165

210

ج -2 -آموزش به همکاران از طریق تجارب شغلی  :امتیاز این عامل تا سقف  %30از امتیاز کل برای هر رتبه ،
باتوجه به رتبه مورد بررسی براساس جدول ذیل محاسبه می گردد.
جدول ج 2-
عنوان

مهارتی

رتبه 3

رتبه 2

رتبه 1

آموزش به همکاران

36

51

66

84

این نوع آموزش شامل فعالیت هایی است که به من ور انتقال تجربه ،دانش و مهارت های شغلی به سایر اعضای
دانشگاه انجام می گردد و به طرق ذیل قابل پذیرش می باشد.

-

ارائه آموزش شغلی بصورت کارگاهی به سایر اعضا :در این روش اعضا رزومه خود را با ذکر توانایی های تدریس
به مدیر واحد خود ارائه می نمایند و پس از تایید ایشان به مدیریت برنامه ،بودجه ارسال می گردد  .گروه
آموزش مدیریت برنامه بودجه ،تحول اداری و بهره وری دوره آموزشی مورد ن ر را برگزار نموده و با توجه به
ساعت ارائه آموزش و میزان رضایت شرکت کنندگان گواهی تدریس برای مدرس و گواهی نامه آموزشی برای
شرکت کنندگان اادر می نماید.

-

ارائه آموزش شغلی بصورت فردی به سایر اعضا در واحد سازمانی مربوطه  :امتیاز این عامل با تائید عضو آموزش
گیرنده مدیر واحد و تایید نهایی مدیریت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری با ادرو گواهی نامه آموزش
همکار به همکار برای مدرس قابل احتساب می باشد.

-

تهیه مجموعههای آموزشی در زمینه شغلی  :با توجه به کمیت و کیفیت مجموعه های تهیه شاده طباق ن ار
مدیر یا سرپرست مستقیم عضو و تائید مدیریت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری قابل احتساب می باشد.

-

انتقال تجارب شغلی به سایر اعضا  :تجربیات مدون شده دارای ویژگیهای زیر بوده و طبق ن ر مدیر یا سرپرست
مستقیم عضو با تایید مدیریت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری قابل احتساب میباشد:
 -1تجربیات باید مرتبط با شغل مورد تصدی باشد.
 -2مسائل ،چالشها و مشکالت (موانع ،محدودیتها ،فراتها و تهدیدها) مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات
عضو شناسایی شده ،بیان نماید.
 -3نتیجهگیری و راه حلهای مناسبی جهت رفع موانع و مشکالت ارائه نماید.

ج -3 -میزان تسلط به نرم افزارهاي تخصصی مرتبط با شغل :امتیاز این عامل با تائید مدیر واحد مربوطه به ازای هر
نرم افزار تخصصی  10امتیاز تا  %7.5امتیاز از کل امتیاز محاسبه می شود.
ج -4 -میزان تسلط به زبان هاي خارجی :امتیاز این عامل تا سقف  %7.5امتیاز از کل امتیاز برای هر رتبه بر اساس
مدرك تحصیلی طبق جدول ذیل محاسبه می گردد.
جدول ج 4
عنوان

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

میزان تسلط به

7

9

12.75

16.75

21

زبان های خارجی

تبصره  :به دارندگان مدرك تحصیلی در یکی از رشته های زبان های خارجی (انگلیسی ،فرانسه ،عربی ،آلمانی ،روسی
و  )....و یا فارغ التحصیالن یکی از دانشگاه های خارج از کشور مورد تائید وزارت علوم و همچنین دارندگان مدرك
معتبر زبان های خارجی به تائید کارگروه تخصصی ارتقا رتبه 35 ،امتیاز تعلق می گیرد.
ج -5-توسعه فردي  :کلیه اعضای غیرهیات علمی که بر اساس تبصره یک ماده  51آیین نامه استخدامی نسبت به
توسعه فردی در راستای باالبردن مهارت های شغلی خود اهتمام ورزند با پیشنهاد مدیر واحد مربوطه و تائید مدیریت

برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری مشمول دریافت امتیازات مندرج در این دستوراالعمل تا سقف  %30از کل
امتیاز برای هر رتبه بر اساس جدول ذیل خواهند بود.
(جدول ج)5 -
عنوان

مهارتی

رتبه 3

رتبه 2

رتبه 1

توسعه فردی

36

51

66

84

توسعه فردی از طرق ذیل قابل احتساب خواهد بود:

 یادگیری فنون جدید انجام کار؛ مطالعه و تسلط به قوانین و مقررات  ،آیین نامه ها و دستورالعمل؛ کسب مهارت های هفت گانه  ICDLبا روش خودآموزی :اعضا پس از مطالعه ،تمرین و کسب مهارت الزم،تدوین شیوه نامه ها ،دستورالعمل ها  ،طراحی یا بهبود یک فرآیند؛

در آزمون های مورد تایید مدیریت برنامه بودجه  ،تحول اداری و بهره وری شرکت نموده و در اورت کسب
نمره قبولی گواهی نامه آموزشی دریافت می نمایند؛
به من ور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های درونی و نیرو های متخصص دانشگاه و نیز ارفه جویی در
هزینه های آموزش ،گروه آموزش مدیریت برنامه  ،بودجه  ،تحول اداری و بهره وری آزمون مهارت های
هفت گانه  ICDLر ا با همکاری مرکز فناوری اطالعات  ،هر سال در دو نوبت ،پس از اعالم عمومی و ثبت
نام در داخل دانشگاه برگزار می نماید و به اعضایی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون شوند گواهی
نامه آموزشی ارائه می نماید.
د) فعالیت هاي علمی ـ پژوهشی و فرهنگی ) 0 -280( :امتیاز

د-1-ارائه پیشنهادهاي نو و ابتکاري  :براساس ماده 10ن امنامه بررسی و پذیرش پیشنهاد ،امتیاز پذیرفته شده طبق
جدول ذیل محاسبه می شود:
جدول( د)1-
نظام پیشنهادات

کل امتیاز

امتیاز

86 - 100

%30

 24امتیاز

71-85

%25

 20امتیاز

56-70

%20

 16امتیاز

40-55

%15

 12امتیاز

26-39

%10

 8امتیاز

تبصره :1به ازای هر پیشنهاد پذیرفته و اجرا شده خارج از ن ام پیشنهادات با ارائه مستندات الزم در سطح واحد 8
امتیاز ( )10%و در سطح سازمان  12امتیاز ( )15%با تائید مدیریت برنامه ،بودجه تحول اداری و بهره وری در ن ر
گرفته می شود.
تبصره :2امتیاز این عامل تا سقف  80امتیاز قابل محاسبه می باشد.

د -2-اکتشافات ،اختراعات و کارهاي هنري  :متناسب با اهمیت موضوع اکتشاف و اختراع با ارائه مستندات و
مدارك از مراجع ذیربط و با تأیید کارگروه تخصصی ارتقا رتبه به ازای هر مورد تا  20امتیاز و حداکثر  40امتیاز
تعلق می گیرد.
د-3-انتشار مقاالت در مجالت معتبر  :امتیاز این عامل به ازای چاپ و یا پذیرش هر مقاله طبق جدول ذیل با
تأیید کارگروه تخصصی ارتقا رتبه تا سقف 40امتیاز محاسبه می گردد.
(جدول د)3-
انتشار مقاله
(به ازای هر مقاله)

مجالت علمی  -ترویجی

مجالت علمی –پژوهشی

مجالت بین المللی معتبر

20

25

30

حداکثر امتیاز

تبصره :میزان امتیازهای فوق برای مقاالت چاپ شده  /AFFILATIONوابستگی دانشگاه الزهرا به نام فرد ثبت شده
باشد ،باضریب  2تعلق می گیرد.
د -4-ارائه مقاله در سمینارهاي علمی  :امتیاز این عامل به ازای هر مقاله ارائه شده در سمینارها و یا کنگره های
علمی که برگزار کننده آن ها دانشگاه ها یا انجمن های علمی معتبر می باشند ،پس از ارائه مستندات الزم با تایید
کارگروه تخصصی ارتقا رتبه تا سقف 40امتیاز محاسبه می گردد .
(جدول د)4-
نوع ارائه مقاله

سمینارهای ملی

سمینارهای بین المللی

حداکثر امتیاز

10

15

د -5-تألیف و ترجمه کتاب  :امتیاز این عامل به ازای هر تألیف یا ترجمه کتاب مطابق جدول زیر محاسبه می گردد
و با تأیید کارگروه تخصصی ارتقا رتبه حداکثر  40امتیاز به این بند تعلق می گیرد.
(جدول د)5-
نوع تالیف

تالیف مرتبط

ترجمه مرتبط

تالیف غیر مرتبط

ترجمه غیر مرتبط

امتیاز

30

20

15

10

د -6-مشارکت و همکاري در طرح هاي پژوهشی ،مطالعاتی واجرایی  :امتیاز این عامل متناسب با هر طرح که
اهمیت و اثرگذاری آن در جهت ارتقای کیفیت ،کاهش هزینه ،تسهیل و سرعت ارائه خدمات باشد ،با تأیید کارگروه
تخصصی ارتقا رتبه هر مورد تا  20امتیاز و تا سقف 60امتیاز محاسبه می شود.
د – 7-ارائه گزارش هاي موردي  :گزارش های تحلیلی که موجب ارتقای کیفیت و تسهیل سرعت در ارائه خدمات
شده باشد ،با ارائه مستندات و با تأیید مسئول مستقیم به ازای هر مورد حداکثر  20امتیاز تا سقف  80امتیاز محاسبه
می گردد.

د -8-دریافت لوح تشویق و تقدیر  :امتیاز این عامل بر مبنای دریافت لوح و تشویق های کتبی است .به ازای دریافت
لوح یا تشویق کتبی از مقامات سیاسی حداکثر  15امتیاز ،ریاست دانشگاه  10امتیاز ،معاونین دانشگاه  8امتیاز،
مدیران واحدها و رؤسای دانشکده ها و پژوهشکده ها  6امتیاز ،معاونین واحدها  4امتیاز و روسای ادارات و گروه ها 2
امتیاز تا سقف  80امتیاز تعلق خواهد گرفت.
د -9-کسب عنوان عضو نمونه  :به ازای کسب عنوان نمونه کشوری  40امتیاز ،کسب عنوان نمونه استانی 30امتیاز،
کسب عنواننمونهدانشگاه  25امتیاز،عنواننمونهواحد10امتیازوحداکثرتاسقف  40امتیازمحاسبه می گردد.
د -10-تکریم ارباب رجوع  :امتیاز این عامل توسط سامانه طراحی شده از طرف مدیریت برنامه و بودجه ،تحول
اداری و بهره وری تا سقف 100امتیاز تعیین خواهد گردید.

د  -11-تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی و مشارکت در فعالیت هاي فرهنگی :
امتیاز این عامل براساس تع یم شعائر اسالمی و مذهبی و میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های فرهنگی
دانشگاه و با ارائه مستندات مورد تائید مراجع ذی االح و تایید نهایی توسط کارگروه تخصصی ارتقا تا سقف50
امتیاز قابل محاسبه خواهد بود .شیوه نامه توسط معاونت فرهنگی تن یم و ابالغ خواهد شد.
ردیف

موضوع

امتیاز

1

همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی از جمله  :سرپرست یا دستیار سرپرست در اردوهای فرهنگی،
همکاری در برگزاری برنامه های مذهبی و نمایشگاه ها

6

2

کسب مقام در طرح ها ،مسابقات فرهنگی (کتابخوانی ،قرآنی ،دوشنبه بدون خودرو،روز هوای پاك و )...

4

3

شرکت در مناسبت های خاص که با تایید امور اداری از طریق اتوماسیون اطالع رسانی شود .مانند
شرکت در مراسم تجدید میثاق با امام راحل (ایام دهه فجر ،ارتحال امام) و ....

4

4

گواهی نامه های شرکت در نشست های فرهنگی با تایید و اطالع رسانی امور اداری

5

5

انجام طرح های پژوهشی با موضوعات فرهنگی مورد تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی

7

6

ارائه مقاله در همایش های علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی

5

7

تهیه و تولید محصوالت فرهنگی،کلیپ،انیمیشن ،موشن گرافی با موضوعات فرهنگی با تائید معاونت
فرهنگی و اجتماعی

5

8

ایده پردازی با موضوع فعالیت های فرهنگی مورد تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی

4

9

تع یم شعائر اسالمی و مذهبی

10

د ـ  12ـ اقدامات فناورانه :چنانچه فرد اقدام به استفاده از فناوری های نوین آموزشی ،پژوهشی و فناوری اطالعات
نماید ،که این اقدامات در یکی از سطوح (خلق فناوری ،به کارگیری فناوری ،توسعه و ترویج فناوری) باشد ،با تائید
مراجع ذیصالح و بررسی در کارگروه تخصصی ارتقا  ،حداکثر تا سقف  60امتیاز به او تعلق خواهد گرفت.

ماده  – 5حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر قابل محاسبه از مجموع عوامل  4گانه برای ارتقا به رتبه های رتبه ، 3
رتبه  2و رتبه  1به شرح ذیل می باشد :
(جدول شماره)5
حداقل امتیاز مورد نیاز
ردیف

موضوع

1

ارتقاء به رتبه مهارتی

470

2

ارتقاء به رتبه 3

680

720

3

ارتقاء به رتبه 2

---

930

4

ارتقاء به رتبه 1

---

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

500

540

600

770

850

1000

1100

1200

1300

تبصره – امتیاز مربوط به سوابق تحصیلی و تجربی به اورت پیوسته و امتیاز مربوط به سایر عوامل ،در ارتقا رتبه
های بعدی نیز لحاظ می شود.
ماده  -6مراحل تکمیل و بررسی پرونده ارتقا به شرح ذیل می باشد:
1ا تهیه تقویم تاریخ احتمالی ارتقا برای کلیه واحدها و اعالم رسمی توسط اداری به مدیران واحدها به اورت
سالیانه؛
 -2اعضا موظفند در زمان استحقاق ارتقا رتبه نسبت به تکمیل فرم شماره ( 1فرم ارتقا رتبه اعضای غیر هیات
علمی ،موضوع ماده  4دستورالعمل ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا ،قابل دسترسی در سایت
مدیریت امور اداری و پشتیبانی ) و ارائه مستندات الزم اقدام نموده و مراتب را به اداره کارگزینی غیرهیات علمی
دانشگاه اطالع دهند .پاسخ بررسی مستندات ارتقا به اورت کتبی به اطالع عضو خواهد رسید؛
3ا تقاضا و تکمیل فرم ارزیابی مدارك مستندات ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی و جمع آوری مدارك و
مستندات مربوط و ارسال به مدیریت امور اداری توسط اعضای مشمول حداکثر دوماه قبل از موعد اعالم شده تاریخ
ارتقا ؛
4ا بررسی و ارزیابی مدارك و مستندات اعضای مشمول ارتقا توسط کارشناس امور اداری؛
 -5ارسال مدارك مرتبط با بند ج  ،بند د  1 -و د 10 -به مدیریت برنامه و بودجه ،تحول اداری و بهره وری جهت
بررسی و تعیین امتیاز؛
6ا بررسی و ارزیابی نهایی پرونده به انضمام مدارك و اسناد اعضای مشمول جهت تایید نهایی توسط کارگروه؛
 -7اعالم نقص مدارك از طرف مدیریت امور اداری به شخص و واحد متقاضی؛
8ا ارسال لیست مشمولین واجد شرایط ارتقا با توجه به کسب حد نصاب امتیازات الزم به هیأتاجراییمنابعانسانی
منابع انسانی؛
 9ا طرح و تصمیم گیری پرونده ها در هیأتاجراییمنابعانسانی؛
 -10ادور احکام کارگزینی.

ماده  -7در اورتی که در پرونده شخص متقاضی ارتقا در دوره عملکرد مورد بررسی ،آرا هیأت تخلفات یا
تذکرهای کتبی موجود باشد ،گزارش ،اسناد و پرونده ارتقا جهت تصمیم گیری درخصوص تعیین میزان افزایش
حداقل مدت ماندگاری به هیات اجرائی منابع انسانی ارسال خواهد شد.
این شیوه نامه مشتمل بر  7ماده و  14تبصره با تأیید کارگروه تخصصی ارتقاء رتبه جایگزین دستورالعمل
ارتقاء رتبه اعضای غیرهیات علمی دانشگاه الزهرا و اصالحیه های بعدی شده و در تاریخ  98/04/16به
تصویب هیأتاجراییمنابعانسانی رسیده است و از تاریخ تصویب قابلاجرا می باشد.

