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ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی

محل اخذ مدرک تحصیلی

. تقسیم می گردد20 تا 10نمره این ردیف به تناسب نمره معدل فرد متقاضی بین معدل

سوابق اجرایی و 

هرسال عضویت در تجربی

 امتیاز 3یک کمیته 

 امتیاز60و حداکثر 

تا 60

210

 تا 85

290

 تا 110

385

 تا 140

490

٪  امتیاز و درصورت 100درصورت وجود پست مصوب بالتصدی معادل : در انتصاب افراد با ابالغ داخلی

.٪ امتیاز سنوات مدیریتی محاسبه خواهد شد80اشغال بودن پست مربوطه 

 امتیاز150حداکثر سقف برای مسئولیت اجرایی 

سوابق آموزشی

  -       ( امیتاز24 سال 20-16)  -  ( امیتاز16 سال 15-10)  -  ( امتیاز8 سال 10-5)  -  ( سال صفر امتیاز0-5) امتیاز150 امتیاز و حداکثر 15 ساعت 100هر 

با پیشنهاد مدیر و تایید هیات اجرایی ( امیتاز40 سال 25باالی  ) - ( امیتاز32 سال 25-20)  امتیاز با پیشنهاد مدیر و تایید هیات اجرایی40

 تا 30

120

 تا 40

170

 تا 55

220

 تا 70

280
براساس مدارک مورد تایید از مراکز مورد تایید(امتیاز 90حداکثر تا ) امتیاز نرم افزار تخصصی 20+ امتیاز 70 گانه 7مهارتهای

و  دکترای  (40)، کارشناسی ارشد (30)، کارشناسی (20)کاردانی : بدون آزمون نمره زبان برای دارندگان مدرک ( امتیاز20، متوسط30، خوب40، خیلی خوب50عالی) امتیاز 50

منظور گردیده و همکارانی که مایل به افزایش نمره پیش فرض بوده می توانند در آزمون تعیین سطح شرکت  (50)

.نمایند

-فعالیتهای علمی 

 پژوهشی و 

فرهنگی

( امتیاز50 امتیاز و حداکثر 10هر مورد تا )ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری - 1

( امتیاز50 و حداکثر 25هر مورد )اکتشافات و اختراعات - 2

280تا 220تا 170تا 120تا 

.پیشنهاداتی که اجرایی و منجر به حل مشکلی شده باشند

٪20٪، نفر سوم 50٪، نفر دوم 80٪، نفر اول 100برای مقاله انفرادی ( امتیاز10 و ترویجی تا  20، بین المللی تا 15داخلی هر مورد تا )انتشار مقاالت در مجالت معتبر - 3

 امتیاز برای هرمورد                                    10 امتیاز و بین المللی تا 6داخلی : ارائه مقاله در سمینارهای علمی  - 4

( امتیاز می باشد10 و سقف 5برای مقاالت غیر مرتبط با رشته شغلی، هر مقاله تا ) 
٪20٪، نفر سوم 50٪، نفر دوم 80٪، نفر اول 100برای مقاله انفرادی 

٪20٪، نفر سوم 50٪، نفر دوم 80٪، نفر اول 100انفرادی (٪ امتیاز50 امتیاز و غیر مرتبط با رشته تحصیلی 10 و ترجمه 20تالیفی )تالیف و ترجمه کتاب - 5

ارائه طرحهای تحقیقاتی و گزارشهای موردی قابل استناد فراتر از وظایف شغلی با تصویب هیات اجرایی                     - 6

( امتیاز60 امتیاز برای هر مورد و حداکثر 15تا )

( امتیاز با تایید مدیر اموراداری30حداکثر تا )تکریم ارباب رجوع - 10

( امتیاز30حداکثر تا )تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی، مشارکت در برنامه های فرهنگی - 11

( امتیاز30 و حداکثر 15هر مورد )ثبت اختراع و کارهای بدیع هنری - 7

، معاون اداری  (15) رئیس دانشگاه و معاونین وزیر ،(20) وزیر ،(30)رئیس جمهور : دریافت لوح تشویق و تقدیر از - 8

 امتیاز50حداکثر تا  -  (6)، سایر معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران دانشگاه(10)و پشتیبانی دانشگاه 

( امتیاز30حداکثر تا  ) 15دانشگاه  - 30کسب عنوان عضو نمونه کشوری - 9


