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:1شاخص اصلی 

شاخص هاي فرعي

سقف  

حداکثر 

امتیاز

محاسبه امتیاز 

توسط کار گروه

123

77مقطع تحصیلی- 1

44( امتیاز%35)

21

105دکتری

66کارشناسی ارشد

38کارشناسیارتباط  مدرک- 2

18کاردانیبا رسته شغلی

63دکتری(  امتیاز%30)

40کارشناسی ارشد

23کارشناسی

11کاردانی

70دکتری

44کارشناسی ارشد

25کارشناسی

12کاردانی

63دکتری

40کارشناسی ارشد

23کارشناسی

11کاردانی

56دکتری

35کارشناسی ارشد

20کارشناسی

10کاردانی

42دکتری

26کارشناسی ارشد

15کارشناسی

7کاردانی

53دکتری
33کارشناسی ارشد و باالتر17

19کارشناسی( امتیاز%100)
9کاردانی

47دکتری

30کارشناسی ارشد16/99-15

17کارشناسی( امتیاز %90)

8کاردانی

39دکتریمعدل- 4

25کارشناسی ارشد13-14/99( امتیاز%15)

14کارشناسی(  امتیاز %75)

7کاردانی

32دکتری

20کارشناسی ارشد13زیر 

11کارشناسی(  امتیاز %60)

5کاردانی

سراسری و حوزوی

(  امتیاز%100)

پیام نور

( امتیاز%90)

مرتبط

(  امتیاز%100)

غیر مرتبط

(  امتیاز%60)

دانشگاه آزاد و خارجی

( امتیاز%80)

( امتیاز350مجموع امتیازات، معادل حداکثر تا %  25حداکثر تا )سوابق تحصیلی 

سراسری و حوزوی 

(  امتیاز%100)
1ارائه فرم شماره 

دانشگاه محل اخذ مدرک - 3

(  امتیاز %20)

غیرانتفاعی و علمی کاربردی و سایر مؤسسات 

( امتیاز%60)

مستندات و مدارک مورد نیاز

.که باید در زمان تطبیق به رابط ارائه گردد

1ارائه فرم شماره 

شاخص هاي خاص تاثیرگذار

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

: نام و نام خانوادگی متقاضی

دکتری
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( امتیاز350مجموع امتیازات، معادل حداکثر تا %  25حداکثر تا )سوابق تحصیلی 

: نام و نام خانوادگی متقاضی

47دکتری

30کارشناسی ارشد و باالتر17

17کارشناسی( امتیاز%100)

8کاردانی

43دکتری

27کارشناسی ارشد16/99-15

15کارشناسی( امتیاز %90)

7کاردانی

35دکتریمعدل- 4

22کارشناسی ارشد13-14/99( امتیاز%15)

13کارشناسی(  امتیاز %75)

6کاردانی

28دکتری
18کارشناسی ارشد13زیر 

10کارشناسی(  امتیاز %60)
5کاردانی

42دکتری

26کارشناسی ارشد و باالتر17

15کارشناسی( امتیاز%100)

7کاردانی

38دکتری

24کارشناسی ارشد16/99-15

14کارشناسی( امتیاز %90)

6کاردانی

32دکتریمعدل- 4

20کارشناسی ارشد13-14/99( امتیاز%15)

11کارشناسی(  امتیاز %75)

5کاردانی

25دکتری

16کارشناسی ارشد13زیر 

9کارشناسی(  امتیاز %60)

4کاردانی

32دکتری

20کارشناسی ارشد و باالتر17

11کارشناسی( امتیاز%100)

5کاردانی

28دکتری

18کارشناسی ارشد16/99-15

10کارشناسی( امتیاز %90)

5کاردانی

24دکتریمعدل- 4

15کارشناسی ارشد13-14/99( امتیاز%15)

9کارشناسی(  امتیاز %75)

4کاردانی

19دکتری

12کارشناسی ارشد13زیر 

7کارشناسی(  امتیاز %60)

3کاردانی

0

1ارائه فرم شماره (امتیاز% 90)پیام نور 

1ارائه فرم شماره 

جمع امتیاز این شاخص

1ارائه فرم شماره 

غیرانتفاعی و علمی 

کاربردی و سایر 

(امتیاز% 60)مؤسسات 

دانشگاه آزاد و خارجی 

( امتیاز%80)
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( امتیاز350مجموع امتیازات، معادل حداکثر تا %  25حداکثر تا )سوابق تحصیلی 

: نام و نام خانوادگی متقاضی

:2شاخص اصلی 

شاخص هاي فرعي

سقف  

حداکثر 

امتیاز

محاسبه امتیاز 

توسط کار گروه

سال و ماه

245( امتیاز16هر سال )دکتری 

215( امتیاز14هر سال )کارشناسی ارشد 

185( امتیاز12هر سال )کارشناسی 

155( امتیاز10هر سال )کاردانی :سنوات خدمت- 1

1ارائه فرم شماره 125( امتیاز8هر سال )دیپلم و زیر دیپلم مدت خدمت در هر مقطع

 آئین نامه استخدامی16مطابق ماده )172( امتیاز16هر سال )دکتری به سال و ماه نوشته شود

(. رسته می باشد7رسته های شغلی 151( امتیاز14هر سال )کارشناسی ارشد (  امتیاز %50)

130( امتیاز12هر سال )کارشناسی 

109( امتیاز10هر سال )کاردانی 

88( امتیاز8هر سال )دیپلم و زیر دیپلم 

147( امتیاز6هر سال )مدیر 

123( امتیاز5هر سال )معاون مدیر 

98( امتیاز4هر سال )رئیس اداره و رئیس گروه :سنوات مدیریت- 2

2ارائه فرم شماره 74( امتیاز3هر سال )کارشناس مسئول مدت خدمت در هر مقطع

 آئین نامه استخدامی16مطابق ماده )103( امتیاز6هر سال )مدیر به سال و ماه نوشته شود

(. رسته می باشد7رسته های شغلی 86( امتیاز5هر سال )معاون مدیر (  امتیاز %30)

69( امتیاز4هر سال )رئیس اداره و رئیس گروه 

52( امتیاز3هر سال )کارشناس مسئول 

عضویت در کمیته ها، - 3

کارگروه های تخصصی، 

کمیسیون ها، هیأت ها و 

(امتیاز %  20)شوراها 

98

0

تحصیالت مرتبط با رسته و رشته شغلی

(  امتیاز سنوات خدمت%100)

تحصیالت غیر مرتبط با رسته و رشته شغلی

(  امتیاز سنوات خدمت%60)

عضویت در هر کمیته، کارگروه تخصصی، کمیسیون ها، هیات ها و شوراها که از نظر 

( امتیاز6هر سال ). ماهیت و موضوع با کمیته دیگر متفاوت باشد

تحصیالت مرتبط با رسته و رشته شغلی

(  امتیاز سنوات مدیریت%100)

تحصیالت غیرمرتبط با رسته و رشته شغلی

(  امتیاز سنوات مدیریت%60)

شاخص هاي خاص تاثیرگذار
مستندات و مدارک مورد نیاز

.که باید در زمان تطبیق به رابط ارائه گردد

( امتیاز490مجموع امتیازات، معادل حداکثر تا % 35حداکثر تا )سوابق اجرایی و تجربی 

جمع امتیاز این شاخص

3ارائه فرم  شماره 
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( امتیاز350مجموع امتیازات، معادل حداکثر تا %  25حداکثر تا )سوابق تحصیلی 

: نام و نام خانوادگی متقاضی

:3شاخص اصلی 

شاخص هاي فرعي

سقف  

حداکثر 

امتیاز

محاسبه امتیاز 

توسط کار گروه

150دوره های آموزشی- 1

ارتقاء عملکرد فردی- 5

(نظر مدیر مستقیم و عالی)

0

 *Word  (2امتیاز )

**Access (2امتیاز )

**Powerpoint  (2امتیاز )

**Excel  (3امتیاز )

(  امتیاز 280مجموع امتیازات، معادل حداکثر  % 20حداکثر تا )سوابق آموزشی 

میزان تسلط به استفاده از - 3

نرم افزار و ابزار کارگاهی و 

آزمایشگاهی تخصصی

21

( امتیاز26)مدرک کارشناسی 

 MCHE  , TOLIMO (32امتیاز )

( امتیاز38)مدرک کارشناسی ارشد 

TOFEL , IELTS   (44امتیاز )

شاخص هاي خاص تاثیرگذار

آموزش به همکار و انتقال -4

تجارب

( امتیاز0/5هر یک ساعت )تعداد ساعت دوره آموزش 

( امتیاز5)یک نفر 

( امتیاز2هر مورد )نرم افزار یا سامانه تخصصی، ابزار کارگاهی و آزمایشگاهی تخصصی 

( امتیاز10)دو نفر 

( امتیاز15)سه نفر و بیشتر 

( امتیاز0/5)آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر * 

( امتیاز42)مدرک دکتری 

میزان تسلط به زبان های - 2

خارجی

 امتیاز12/5معادل % 25 امتیاز 70کمتر از 

 امتیاز25معادل % 50 امتیاز 84 تا 70از 

 امتیاز37/5معادل % 75 امتیاز 95 تا 85از 
50

15

 امتیاز50معادل % 100 به باال 96از 

جمع امتیاز این شاخص

44

 :7ارائه فرم 

( امتیاز20مدرک کاردانی 

شناسنامه آموزشی : 4ارائه فرم  شماره 

6ارائه فرم شماره 

مستندات و مدارک مورد نیاز

.که باید در زمان تطبیق به رابط ارائه گردد

4ارائه فرم  شماره 

( امتیاز0/5)کار با کامپیوتر و مدیریت فایل ها * 

*Internet  (1امتیاز )

92 تا 88امتیاز مندرج در کارتکس ارزشیابی سنوات 

 :5ارائه فرم شماره 

 بجای موارد یک ستاره قابل 1گواهی رایانه کار سطح 

.قبول است

 ستاره قابل 2 بجای موارد 2گواهی رایانه کار سطح 

.قبول است
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( امتیاز350مجموع امتیازات، معادل حداکثر تا %  25حداکثر تا )سوابق تحصیلی 

: نام و نام خانوادگی متقاضی

:4شاخص اصلی 

شاخص هاي فرعي

سقف  

حداکثر 

امتیاز

محاسبه امتیاز 

توسط کار گروه

30پیشنهادهای نو و ابتکاری- 1

5اکتشافات و اختراعات- 2

گزارش های موردی - 6

مرتبط با شغل
30

دریافت لوح تقدیر و تشویق- 7

(مرتبط با شغل یا وظیفه کاری )

تکریم ارباب رجوع- 9

(نظر مدیر مستقیم و عالی)

0

0

تاریخ و امضاء

( امتیاز10هر مورد )مقاله 

( امتیاز5هر مورد )مدیران دانشگاه 

10

کسب جوایز و لوح های تقدیر در حوزه های مختلف فرهنگی، دینی، تربیتی و اجتماعی غیر 

( امتیاز4هر مورد ) 7از بند 

مشارکت در فعالیتهای - 10

فرهنگی

 2هر مورد )گواهی شرکت در کارگاهها و فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و اجتماعی 

( امتیاز8امتیاز و حداکثر 

( امتیاز3هر مورد )مقاله و اثر هنری غیر مرتبط با شغل 

( امتیاز8 امتیاز حد اکثر 1هر سال عضویت  )عضویت در بسیج 

طرح های تحقیقاتی - 5

مرتبط با شغل

( امتیاز5هر مورد )در سطح دانشگاه 

( امتیاز15هر مورد )رئیس دانشگاه 

تدوین و گردآوری جزوه - 3

آموزشی شغلی و ارائه سمینار مرتبط 

با شغل
تالیف، ترجمه، تدوین ، ویراستاری و -4

گردآوری کتاب ، تالیف و ترجمه مقاله 

مرتبط با شغل

ثبت اختراع و اکتشاف

( امتیاز10هر مورد )معاونین دانشگاه، روسای سایر دانشگاهها، مدیران وزارت، استاندار 

( امتیاز5هر مورد )همکار اول، دوم یا سوم طرح تحقیقاتی 

( امتیاز2/5هر مورد )ناظر طرح تحقیقاتی 

( امتیاز20هر مورد )کتاب 

( امتیاز280مجموع امتیازات، معادل حداکثر %  20حداکثر تا )پژوهشی و فرهنگی - فعالیتهای علمی

 امتیاز15معادل % 50 امتیاز 84 تا 70از 

گزارش های موردی تحلیلی، آماری یا ابداعی که شکل پروژه ای داشته و جزء تکالیف و 

( امتیاز5هر گزارش ). وظایف روزمره ، معمول و مستمر نباشد

شاخص هاي خاص تاثیرگذار

( امتیاز20هر مورد )جزوه آموزشی شغلی 

30

( امتیاز15هر مورد )در سطح کشور 

50

( امتیاز10هر مورد )ارائه پیشنهادهای اجرا شده 

مستندات و مدارک مورد نیاز

.که باید در زمان تطبیق به رابط ارائه گردد

10ارائه فرم شماره 

30

20

25

30

( امتیاز5هر مورد )شرکت در سمینار با ارائه مقاله 

 امتیاز22/5معادل % 75 امتیاز 95 تا 85از 

( امتیاز35هر مورد )رئیس جمهور 

( امتیاز10هر مورد )مجری طرح تحقیقاتی 

جمع امتیاز این شاخص

: جمع کل امتيازات

12ارائه فرم شماره 

15ارائه فرم شماره 

( امتیاز10هر مورد )در سطح استان  کسب عنوان عضو نمونه- 8

20

 امتیاز30معادل % 100 به باال 96از 

تعظیم شعائر اسالمی و - 11

مذهبی

( امتیاز6هر مورد )تدوین کتاب 

( امتیاز6هر مورد  )قاری برتر، حفظ قرآن و نهج البالغه 

 امتیاز7/5معادل % 25 امتیاز 70کمتر از 

:                                      نام و نام خانوادگی متقاضی 

:نام و نام خانوادگی اعضای حقیقی هیات اجرایی

تاریخ و امضاء

:نام و نام خانوادگی اعضای حقوقی هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه 

8ارائه فرم شماره 

9ارائه فرم شماره 

15ارائه فرم شماره 

14ارائه فرم شماره 

( امتیاز20هر مورد )وزیر یا معاون وزیر 

14ارائه فرم شماره 

13ارائه فرم شماره 

(1393:امتیاز ارزشیابی سال جاری) 

7ارائه فرم 

11ارائه فرم شماره 

:امتیاز به حروف 

:     دبیر کارگروه بررسی مدارک 


