
 

 
 

 
 هيات اجرايي منابع انساني 

 بسمه تعالی

 

 ارائه مستندات ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه بوعلی سيناشيوه نامه 

 

مابر   مصاب  هیاات امناا      ،آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیاات عمیای   32هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه در اجرای ماده 

 می نیاید.   اعالم، فرآیند جیع آوری مستندات ارتقا  رتبه کارکنان رسیی و پییانی حائز شرایط را به شرح ذیل 23/8/2233

 

 الف( شرایط ارتقاء رتبه کارکنان 

 آئین 32)مبضبع ماده باشند. دارای مدرک دانشگاهی قابل قببل که کمیه کارکنان با وضعیت استخدامی رسیی و پییانی  .2

 نامه (

امکاان پاریر مای     2حداکثر تاا رتباه    ،حبزه در صبرت احراز سایر شرایط 2به دارندگان مدرک کاردانی یا سطح ارتقا  رت .3

 پیبست آیین نامه( 3)مبضبع ماده باشد. 

انجام مای گاردد.    و باالتر و کسب شرایط مرببطهحبزوی  3یا سطح با دارا ببدن مدرک کارشناسی  ، صرفا3ًارتقا  به رتبه  .2

 آیین نامه( 3پیبست  2ماده )مبضبع تبصره 

امکاان   و باالتر و کسب سایر شرایط مرببطهحبزوی  2یا سطح با دارا ببدن مدرک کارشناسی ارشد  ، صرفا2ًارتقا  به رتبه  .4

 (32)مبضبع جدول ذیل ماده پریر است. 

شاخص و سبم امتیاز می تبانند با کسب د 3سال تبقف در رتبه  8دارندگان مدرک تحصیمی کارشناسی با حداقل تبصره: 

 ارتقا  یابند. 2فعالیت های عمیی، پژوهشی و فرهنگی به رتبه تجربی و شاخص سبابق اجرایی و 

% کال امتیااز ارزشایابی کیتار     07سال منتهی به اجرای طرح رتبه بندی آنها از  2کارکنانی که دارای میانگین ارزشیابی  .5

 آئین نامه( 3پیبست  2نباشد. )مبضبع ماده 

 

 حل دریافت، تکميل و ارائه فرم های ارتقاءب( مرا
هیکاار  تبضایح اینکاه   . فرم های مرببطاه تبساط کارکناان متقاضای    و تکییل مراجعه به سایت دانشگاه، دانمبد و پرینت  .2

   نیاید.و ذیل آن را امضا  گانه را حتی اگر سابقه ای در آن رابطه نداشته باشد، تکییل  25کمیه فرمهای  متقاضی باید

نادی انجاام   تاریخ آخرین رتبه ببعد از مرببط به مدارکی که تبسط کارکنان جهت ارزیابی ارائه می گردد می بایست  کمیه .3

هیکارانی که تاکنبن رتبه بندی نشده اند، تیامی اطالعات و سبابق خدمتی خابد را   باشد.در دانشگاه جهت متقاضی شده 

 نیایند. از ابتدای استخدام و در قالب فرمهای مرببطه ارائه 

مسئبلیت تکییل و تنظیم مدارک به عهده فرد متقاضی است و به مدارک ناقص یاا دارای عادم انطبااا باا دساتبرالعیل       .2

 در صبرت ارائه مدارک فاقد اصالت، عباقب آن متبجه شخص متقاضی است. ترتیب اثر داده نخباهد شد.

باه طریاق مقتضای و    اجرایای مای باشاد کاه     ت هیاان مطابق تقبیم اعالمی از سبی مهمت تحبیل مدارک تبسط متقاضی .4

 به اطالع ایشان رسانده خباهد شد. مناسب

 

 



 

 
 

 
 هيات اجرايي منابع انساني 

 ج( ترتيب قرار دادن مدارک و مستندات
و قرار دادن آنها به شرح زیر حسب راهنیایی رابط محترم واحد محل خدمت تکییل فرم ها، جیع آوری مدارک مبرد نیاز  .2

ترتیب مندرج در دستبرالعیل ارتقا  رتبه در پبشه مرببطه و تحبیل آنها به هیراه لبح فشرده مستندات باه کارشانا    ه ب

 ترتیب ارائه مدارک الزامی است.رعایت  ."د"رابط واحدها به شرح مندرج در بند 

 روی هر پبشه، فرم مشخصات فرد متقاضی نصب و تکییل شبد. .3

مرببطاه  تحبیل رابط به شرح ذیل تهیه و هیراه مدارک، ا ردارک خبد تندات، لبح فشرده مفرد متقاضی باید به هیراه مس .2

   نیاید.

 نام و محل خدمت الزامی است.  درجروی لبح فشرده  -2-2

شااخص  عبارتند از: چهار شاخص ایجاد نیاید.  چهار شاخص اصمی مبرد ارزیابی ا عنبانپبشه ب 4 لبح فشرده در -2-3

پژوهشای  -جرایی و تجربی، شاخص سبابق آمبزشی و شاخص فعالیتهای عمییسبابق تحصیمی، شاخص سبابق ا

   .و فرهنگی

در پبشاه   ،هار شااخص  عنبان متناسب با کرده و هر کدام را اسکن  pdfو یا   jpgبا فرمتکمیه مدارک خبد را  -2-2

 های ایجاد شده قرار دهد.

 

  :تحویل مدارکبه منظور  ی دانشگاهواحدها -د

 توضيحات ينرابطاسامی  عنوان واحد ردیف

 آبیپبشه مدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در  آقای محیدرضا رسبلی فرح دانشکده عمبم پایه 2

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای حسینعمی اکبری دانشکده شییی 3

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای جمیل اقبالیان دانشکده عمبم انسانی 2

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای محید سمییانی راد دانشکده تربیت بدنی و عمبم ورزشی 4

 بیآمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای مصطفی اکبری متقی دانشکده عمبم اقتصادی واجتیاعی 5

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای مسعبد رسبلی دانشکده فنی و مهندسی 6

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  خانم لیال بارانچی دانشکده کشاورزی 0

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  اقای خمیل طالع اسالمی دانشکده هنر و معیاری 8

 آبیمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای محیبد سجادی نیا دانشکده پیرادامپزشکی 3

 سفيدمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای امین ابراهیم زاده رجایی ماونت فرهنگی و خانه فرهنگ 27

 سفيدمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه  آقای عمیرضا عبدلی امبر دانشجبیی 27

22 
، دانشکده های سازمان مرکزی

 اقیاری و سایر واحدها

 آقای میثم اسالمی فرد

 آقای مسعبد رجبی

 خانم سیده کبثر صالحی
 سفيدمدارک به ترتیب مندرج در دستبرالعیل و در پبشه 

 

مسئبلیت صحت اطالعات مندرج در فرم ها و کامل ببدن مدارک پیبست و عباقب ناشی از کسار مادارک بار عهاده فارد متقاضای       

 انیبمعاونت توسعه و پشتی        خباهد ببد.  


