(پیوست )2
شیوه نامه ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مقدمه :
در راستای بهبود شرايط کار ،رونق روش های انگيزشي ،کارايي ،ارتقاء شغلي و اثربخشي فعاليت های کارمندان،
" شيوه نامه ارتقاء رتبه اعضای غيرهيات علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم" با استناد به آيين نامه استخدامي
اعضای غيرهيات علمي مصوب هيات امنا و بر مبنای شاخص های چهارگانه سوابق تحصيلي ،سوابق اجرايي و تجربي،
سوابق آموزشي و فعاليت های علمي ،پژوهشي و فرهنگي در جلسه  29مورخ  98/10/04هيات اجرايي منابع انساني
دانشگاه به تصويب رسيد.
ماده : 1
کارکنان دانشگاه عالوه بر انجام وظايف محوله شغلي و مسئوليت های ناشي از پست مورد تصدی ،الزم است همواره
در جهت کسب و افزايش دانش فردی ،سازماني ،شغلي و مهارتهای تخصصي و فني مرتبط با شرح وظايف خود کوشا
بوده و عالوه بر آن نسبت به موارد زير اهتمام الزم و ويژه داشته باشند:
الف) مطالعه و تحقيق در زمينه وظايف محول و همکاری در طرح های پژوهشي و مطالعاتي مرتبط با وظايف شغلي.
ب) تالش برای ارتقای سطح علمي به منظور ارائه پيشنهادهای جديد به منظور افزايش سطح کيفي خدمات علمي.
ج) تالش برای دست يابي به آخرين اطالعات علمي و تجربيات ملي و بين المللي برای ارتقای کيفي حوزه فعاليت
خود.
د) نوآوری در وظايف محول ،به گونه ای که موجب افزايش اثربخشي و کارايي حوزه فعاليت عضو شود.
هـ) استفاده از فناوری های نوين مرتبط با حوزه فعاليت های مربوط.
ماده : 2
اعضا در صورت کسب حد نصاب امتيازات الزم از عوامل مندرج در اين شيوه نامه و حداقل مدت توقف الزم مندرج
در جدول شماره يک مشروط به اينکه ميانگين امتيازات مربوط به ارزيابي سه سال منتهي به تقاضای رتبه آنان به
ترتيب برای رتبه های «مهارتي»« ،سه»« ،دو» و «يک» از  85 ،80 ،75و  90درصد کمتر نباشد ،با تصويب هيات
اجرايي منابع انساني به رتبه باالتر ارتقاء مي يابند.
جدول شماره یک
رديف

رتبه

1

مهارتي

مدرک تحصيلي

حداقل مدت توقف
عضو در رتبه قبل
(سال)

حداقل امتياز
مورد نياز

کارداني يا سطح يک حوزه

8

470

کارشناسي يا سطح دو حوزه

6

500

کارشناسيارشديا دکتریحرفهای يا سطح سه
حوزه

5

540

2

رتبه 3

3

رتبه 2

4

رتبه 1

دکتری تخصصي يا سطح چهار حوزه

4

600

کارداني يا سطح يک حوزه

10

680

کارشناسي يا سطح دو حوزه

6

720

کارشناسيارشديا دکتریحرفهای يا سطح سه
حوزه

5

770

دکتری تخصصي يا سطح چهار حوزه

4

850

کارشناسي يا سطح دو حوزه

6

930

کارشناسيارشديا دکتریحرفهای يا سطح سه
حوزه

6

1000

دکتری تخصصي يا سطح چهار حوزه

6

1100

کارشناسيارشديا دکتریحرفهای يا سطح سه
حوزه

6

1200

دکتری تخصصي يا سطح چهار حوزه

6

1300

تبصره :1کليه اعضای غيرهيات علمي دانشگاه در بدو استخدام در مرتبه مقدماتي قرار مي گيرند.
تبصره :2اعضای دارای مدرک تحصيلي کارداني يا سطح يک حوزه حداکثر تا رتبه سه ارتقاء مي يابند.
تبصره :3در موارد خاص ،اعضای دارای مدرک تحصيلي کارشناسي که در رتبه  2قرار دارند با حداقل 8سال توقف
در رتبه  2و کسب حداقل «دوسوم» امتياز از حداکثر امتيازات تعيين شده برای سوابق اجرايي و تجربي و کسب «سه
چهارم» امتياز از حداکثر امتيازات تعيين شده برای فعاليتهای علمي ،پژوهشي و فرهنگي و کسب حداقل 1160
امتياز از مجموع عوامل چهارگانه ،با درخواست عضو ،موافقت واحد سازماني محل خدمت و تصويب هيأت اجرايي
منابع انساني به رتبه يک ارتقا مي يابد.
تبصره :4در صورتي که مدرک تحصيلي عضو در طول مدت توقف در يک رتبه با رعايت ضوابط مقرر در اين شيوه
نامه به مدرک تحصيلي باالتری ارتقاء يابد ،مدت زمان توقف برای ارتقاء به رتبه باالتر متناسب با زمان توقف با مدرک
تحصيلي قديم و جديد محاسبه مي شود.
به عنوان مثال اگر فردی در تاريخ  90/06/01با مدرک کارداني استخدام شده و در تاريخ  93/10/01به مدرک
کارشناسي ارتقاء يابد ،ارتقای رتبه وی به رتبه مهارتی به اين صورت محاسبه مي گردد:

زماني که برای مدرک کارداني برای رتبه مهارتي در نظر گرفته مي شود 30 :ماه
 42ماه = 30ماه (مدت زمان تناسب يافته توقف در کارداني)  72 -ماه (مدت زمان توقف با مدرک کارشناسي)

بنابراين عضو جهت ارتقاء به رتبه مهارتي از تاريخ ( 93/10/01مدرک کارشناسي) بايد مدت  42ماه ديگر را سپری
نمايد.
تاريخ ارتقای رتبه مهارتي 42 = 97/04/01 :ماه 93/10/01 +
تبصره :5ايام تعليق ،آماده به خدمت ،مرخصي بدون حقوق ،انفصال موقت و مرخصي استعالجي (با پرداخت حقوق
از سازمان تامين اجتماعي) ،جزء حداقل مدت زمان ماندگاری ضروری برای ارتقاء به رتبه باالتر قابل احتساب نيست
و به همان ميزان تاريخ استحقاق برای ارتقاء رتبه به تعويق مي افتد.
تبصره :6رسيدگي و اتخاذ هرگونه تصميم در خصوص امتياز متقاضيان ارتقاء رتبه مي بايست در «هيات اجرايي
منابع انساني دانشگاه» مطرح ،به تصويب رسيده و صورتجلسه گردد.
تبصره :7اعضا موظفند در موعد مقرر نسبت به تکميل فرم های ارتقاء رتبه به همراه مستندات الزم اقدام نموده و
مراتب را از طريق مکاتبه اداری به معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه (رئيس هيات اجرايي منابع انساني) ارسال
نمايند .بديهي است مسئوليت عدم تکميل فرم ها و ارائه مدارک و مستندات به عهده عضو خواهد بود.
تبصره :8در صورت رد تقاضای ارتقای رتبه ،ارائه درخواست مجدد با فاصله زماني  4ماه ميسر است.
تبصره :9زمان اعمال ارتقای رتبه کارکنان در صورت موافقت با ارتقاء توسط هيات اجرايي منابع انساني ،از تاريخ
ارائه مدارک (مکاتبه اداری) به معاونت توسعه مديريت و منابع خواهد بود.
ماده : 3
نحوه محاسبه امتيازات مربوط به سوابق تحصیلی با توجه به مدرک ،ارتباط رشته تحصيلي با شغل ،محل اخذ و
معدل ،طبق جدول ذيل مي باشد:
جدول شماره دو
شاخص/مقطع/امتياز

کارداني
يا همتراز با آن

کارشناسي
يا همتراز با آن

کارشناسي ارشد
يا همتراز با آن

دکترای تخصصي
يا همتراز با آن

مدرک تحصيلي ()%50

70

105

140

175

مرتبط ()%100

42

63

84

105

غيرمرتبط ()%70

30

45

60

74

حوزه های علميه،
دانشگاههایدولتي-
تهران
و مراکز
استانها()%100

14

ارتباط مدرک تحصيلي
با شغل ()%30

محل اخذ مدرک
تحصيلي ()%10

21

28

35

سايردانشگاههای-
دولتي ()%90

12

18

25

31

آزاد ،غيرانتفاعي،
پيام نور ،علمي

11

16

22

28

کاربردی ()%80

معدل مدرک
تحصيلي ()%10

)%100( 17-20

14

21

28

35

14-16/99
()%80

11

16

22

28

12-13/99
()%60

8

12

16

21

 140امتياز

 210امتياز

 280امتياز

 350امتياز

جمع کل (حداکثر)

تبصره :امتياز سوابق تحصيلي ،با آخرين مدرک تحصيلي عضو در زمان ارتقاء محاسبه مي گردد.
ماده : 4
امتيازات مربوط به سوابق اجرایی و تجربی برای رتبه مهارتي « »60تا « »210امتياز ؛ رتبه »85« 3تا «»290
امتياز ؛ رتبه »110« 2تا « »385امتياز ؛ رتبه »140« 1تا « »490امتياز مي باشد که بر مبنای سه شاخص زير
محاسبه مي گردد:
 -4-1سنوات خدمتی :
به ازای هر سال سنوات خدمت دولتي با مدرک زيرديپلم و ديپلم 10امتياز ،فوق ديپلم 15امتياز ،ليسانس 20امتياز،
فوق ليسانس 25امتياز و دکتری 30امتياز تعلق مي گيرد.
تبصره :1امتياز سنوات خدمت برای هر ارتقاء ،همواره از ابتدای خدمت محاسبه مي گردد.
تبصره :2امتياز سنوات خدمت سربازی (در صورت پرداخت بيمه و کسور بازنشستگي) بر اساس ضريب امتياز مدرک
تحصيلي در بدو استخدام محاسبه خواهد شد.
 -4-2سنوات مدیریتی :
به ازای هر سال مديريت برای مدير  12امتياز ،معاون مدير 10امتياز ،رئيس اداره 8امتياز و کارشناس مسئول 5امتياز
تعلق مي گيرد.
 -4-3عضویت در کمیتهها ،کارگروههای تخصصی ،کمیسیونها ،هیأتها و شوراهای مصوب :
به ازای هر سال عضويت در کميته ها ،کارگروههای تخصصي ،کميسيونها ،هيأتها و شوراهای مصوب که به موجب
مقررات دانشگاه ايجاد شده و عضو دارای حکم رسمي از مقام مافوق مي باشد 5 ،امتياز و تا سقف  40امتياز تعلق مي
گيرد.
ماده : 5
امتيازات مربوط به سوابق آموزشی برای رتبه مهارتي « »30تا « »120امتياز ؛ رتبه »40« 3تا « »170امتياز ؛
رتبه »55« 2تا « »220امتياز ؛ رتبه »70« 1تا « »280امتياز مي باشد که بر مبنای چهار شاخص زير محاسبه مي
گردد:
تبصره :1حداقل  50درصد امتيازات قابل محاسبه از ماده  5اين شيوه نامه (سوابق آموزشي) بايد در دوره توقف برای
ارتقاء به رتبه باالتر کسب شده باشد.

 -5-1توسعه فردی ،فراگیری یا ارائه دوره های آموزشی :
به ازای هر ساعت شرکت در دوره آموزشي  0/5امتياز و برای هر ساعت ارائه دوره آموزشي  1امتياز محاسبه مي شود.
حداکثر امتياز قابل محاسبه برای رتبه مهارتي ( 110 )%90امتياز ،رتبه سه ( 135 )%80امتياز  ،رتبه دو (155 )%70
امتياز و رتبه يک ( 170 )%60امتياز مي باشد.
 -5-2آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی:
به ازای آموزش به هريک از همکاران تا « »5امتياز (حداکثر  25امتياز و با تاييد همکار و مدير واحد مربوطه)
 -5-3میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها :
امتياز اين عامل بر حسب نرم افزار مورد استفاده و ميزان تسلط به آن با ارائه مدرک يا تاييد مرکز فناوری اطالعات تا
سقف  50امتياز محاسبه مي گردد.
 استفاده و تسلط کافي به نرم افزار های تخصصي و کاربردی مرتبط شغلي (تا  15امتياز) مفاهيم پايه فناوری اطالعات (مباني کامپيوتر و مديريت فايلها) (تا  5امتياز) اطالعات و ارتباطات (( )internetتا  3امتياز) واژه پردازها (( )wordتا  10امتياز) صفحه گستر (( )excelتا  10امتياز) بانکهای اطالعاتي (( )accessتا  10امتياز) ارائه مطالب (( )power pointتا  10امتياز) -5-4میزان تسلط به زبان های خارجی:
امتياز اين عامل تا سقف  50امتياز بر اساس گواهي نامه معتبر زبان خارجي ويا تأئيد هيأت اجرايي منابع انساني
دانشگاه بر اساس ميزان تسلط به شرح ذيل مي باشد:
سطح پيشرفته يا کامل :تا
سطح مقدماتي :تا  15امتياز سطح متوسط :تا  30امتياز سطح خوب :تا  40امتياز
 50امتياز
تبصره :2امتياز سطح پيشرفته يا کامل صرفا در صورت ارائه گواهي نامه معتبر زبان خارجي قابل اخذ خواهد بود.
ماده :6
امتيازات مربوط به فعالیت های علمی ،پژوهشی و فرهنگی برای رتبه مهارتي تا « »120امتياز ؛ رتبه 3تا «»170
امتياز ؛ رتبه 2تا « »220امتياز ؛ رتبه 1تا « »280امتياز مي باشد که بر مبنای  11شاخص زير محاسبه مي گردد:
تبصره :حداقل  50درصد امتيازات قابل محاسبه از ماده  6اين شيوه نامه (فعاليت های علمي ،پژوهشي و فرهنگي)
بايد در دوره توقف برای ارتقاء به رتبه باالتر کسب شده باشد.
 -6-1ارائه پیشنهادهای نو ،ابتکاری ویا اقدامات فناورانه:
به ازاء هر پيشنهاد نو و ابتکاری که منجر به صدور بخش نامه ،دستورالعمل ،شيوه نامه ويا موجب کاهش هزينه ها،
ارتقاء کيفيت و تسهيل در ارائه خدمات شده باشد (با ارائه مستندات) در سطح واحد سازماني «تا  10امتياز» ؛ در
سطح دانشکده يا معاونت «  10تا  20امتياز» ؛ در سطح دانشگاه « 20تا  35امتياز» و تا سقف  60امتياز تعلق مي
گيرد.

 -6-2اکتشافات ،اختراعات و ارائه کارهای بدیع هنری:
به اين عامل در صورت مرتبط بودن با رسالت دانشگاه ،به ازای هر مورد تا  20امتياز (حداکثر  50امتياز) تعلق مي
گيرد.
 -6-3انتشار ویا ارائه مقاالت در مجالت معتبر و سمینارهای علمی:
در راستای ارتقا سطح علمي کارکنان ،امتياز اين عامل طبق جدول ذيل و تا سقف  50امتياز محاسبه مي گردد .به
مقاالت غيرمرتبط با حوزه فعاليت عضو  %70امتياز تعلق مي گيرد .همچنين اگر عضو به عنوان نفر دوم ،سوم ويا
چهارم ارائه دهنده مقاله باشد به ترتيب از  60 ،80و  40درصد امتيازات بهره مند مي گردد.
جدول شماره سه
به ازای هريک مقاله

ارائه در
سمينارهای
داخلي

ارائه در سمينارهای
بين المللي

چاپ در مجالت يا
نشريات
علمي-تخصصي

چاپ در مجالت يا
نشريات بين المللي
()isi

امتياز

 5تا 10

 10تا 20

 20تا 35

 40تا 50

 -6-4تألیف و ترجمه کتاب:
برای هر کتاب تاليفي حداکثر  40امتياز و هر کتاب ترجمه شده حداکثر  30امتياز منظور مي شود .چنانچه کتاب
غير مرتبط با رشته شغلي شخص باشد امتياز آن نصف مي گردد .حداکثر امتياز اين بند  60امتياز مي باشد.
 -6-5ارائه ،مشارکت و همکاری در طرح های پژوهشی و مطالعاتی:
امتياز اين عامل متناسب با هر طرح که اهميت و اثرگذاری آن در جهت ارتقاء کيفيت ،کاهش هزينه ،تسهيل و
سرعت ارائه خدمات در دانشگاه باشد پس از تائيد طرح توسط شورای پژوهشي دانشگاه تا سقف  15امتياز برای هر
مورد و حداکثر تا  50ام تياز محاسبه مي گردد .در صورتي که طرح با رشته شغلي مرتبط نباشد امتياز آن نصف مي
گردد .همچنين اگر عضو به عنوان نفر دوم ،سوم ويا چهارم در طرح باشد به ترتيب از  60 ،80و  40درصد امتيازات
بهره مند مي گردد.
 -6-6ارائه گزارش های موردی:
ارائه گزارش های موردی در خصو ص اصالح روش ها ،تدوين و بازنگری آيين نامه ها و دستورالعمل ها ،مستندسازی
فرآيند فعاليت ها که به تصويب مرجع ذيربط يا تأييد رئيس دانشگاه رسيده است ،حداکثر برای هر مورد تا  15امتياز
و حداکثر تا  60امتياز.
 -6-7دریافت لوح تشویق و تقدیر:
امتياز اين عامل برمبنای دريافت لوح و تشويق های کتبي است .به ازای دريافت لوح يا تشويق کتبي از مقامات
کشوری  20امتياز ،استاني  15امتياز  ،شهرستاني  10امتياز  ،رياست دانشگاه  15امتياز ،معاونين دانشگاه  10امتياز
و حداکثر تا سقف  30امتياز
 -6-8کسب عنوان عضو نمونه :
به ازای کسب عنوان عضو نمونه کشوری  40امتياز ،کسب عنوان عضو نمونه استاني و شهرستاني  30امتياز ،کسب
عنوان مدير نمونه دانشگاه  50امتياز ،کسب عنوان عضو نمونه دانشگاه  40امتياز و کسب عنوان عضو نمونه حوزه
کاری  20امتياز و حداکثر تا سقف  70امتياز محاسبه مي گردد.

 -6-9تکریم ارباب رجوع:
ارزيابي و امتياز دهي اين بند با نظر رئيس دانشکده (برای دانشکده ها) يا معاونين (برای سازمان مرکزی) و تاييد
هيات اجرايي منابع انساني برای رتبه مهارتي تا  20امتياز ،برای رتبه  3تا  30امتياز ،برای رتبه 2تا  40امتياز و برای
رتبه 1تا  50امتياز محاسبه خواهد شد .پرسنل دانشگاه موظف به رعايت موارد ذيل مي باشند:
 رعايت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف در ارائه خدمات
 آراستگي ظاهری و نظم و انضباط در محل کار
 آمادگي برای راهنمايي
 برخورد مناسب با مسئوالن و همکاران دانشگاه
 احساس مسئوليت و از خود گذشتگي
 -6-10تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی:
ارزيابي و امتياز دهي اين بند با نظر رئيس دانشکده (برای دانشکده ها) يا معاونين (برای سازمان مرکزی) و تاييد
هيات اجرايي منابع انساني برای رتبه مهارتي تا  20امتياز ،برای رتبه  3تا  30امتياز ،برای رتبه 2تا  40امتياز و برای
رتبه 1تا  50امتياز محاسبه خواهد شد .پرسنل دانشگاه موظف به رعايت موارد ذيل مي باشند:
 احترام به ارزشهای اسالمي و شئونات اجتماعي
 رعايت پوشش اسالمي
 شرکت در مراسمات مذهبي
 امر به معروف و نهي از منکر (ترويج اخالق و ارزشهای اسالمي در محيط کار)
 انجام واجبات و ترک محرمات
 -6-11مشارکت در فعالیت های فرهنگی:
ارزيابي و امتياز دهي اين بند با نظر رئيس دانشکده (برای دانشکده ها) يا معاونين (برای سازمان مرکزی) و تاييد
هيات اجرايي منابع انساني برای رتبه مهارتي تا  20امتياز ،برای رتبه  3تا  30امتياز ،برای رتبه 2تا  40امتياز و برای
رتبه 1تا  50امتياز محاسبه خواهد شد.
 برگزاری مراسم فرهنگي
 شرکت در مراسم های فرهنگي
 همکاری در امور فوق برنامه
 عضويت در بسيج کارکنان
 همکاری با تشکل های فرهنگي
 کسب مدالهای ورزشي در مسابقات استاني ،کشوری و بين المللي
 و....
ماده : 7
اين شيوه نامه در  7ماده و  15تبصره در بيست و نهمين جلسه هيات اجرايي منابع انساني دانشگاه علوم و معارف
قرآن کريم در تاريخ  98/10/04تصويب و پس از تائيد رئيس محترم دانشگاه ،از تاريخ  98/12/01به مدت  6ماه به
صورت آزمايشي الزم االجرا مي باشد.

