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هیات اجرایی                         
منابع انسانی 

دانشگاه میبد

دانشگاه آیت اهللا حائري میبدجرایی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیات علمیدستورالعمل ا
آئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی )» 23«وع ماده موض( 

دستورالعمل نحوه 2ماده 14آئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی و در راستاي بند 23دستورالعمل اجرایی ماده 6در اجراي ماده 
نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجزاي شاخصهاي عوامل ارتقاي رتبه اعضاي مشمول این آئین نامه ،وظایف هیات اجرایی منابع انسانیتشکیل

توسط هیات اجرایی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

مه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی آئین نا23اعضاي رسمی و پیمانی واجد شرایط مدرك تحصیلی و سنوات تجربی موضوع ماده -1ماده 
) در صورت کسب حد نصاب الزم از عوامل ذیل مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضاي 1(جدول شماره 

ارتقاء می یابند.1و رتبه 2رتبه ،3رتبه ،درصد کمتر نباشد . با تصویب هیات اجرائی به رتبه هاي مهارتی70رتبه آنان از 

1جدول شماره جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر

حداقل مدت توقف در رتبه قبلمدرك تحصیلیرتبهردیف
1

مقدماتی
0کاردانی یا سطح یک حوزه

0طح دو حوزهکارشناسی یا س
0کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

0دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه
2

مهارتی
8کاردانی یا سطح یک حوزه

6کارشناسی یا سطح دو حوزه
5کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

4دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه
3

3رتبه 
10کاردانی یا سطح یک حوزه

6رشناسی یا سطح دو حوزهکا
5کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

4دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه
4

2رتبه 
6کارشناسی یا سطح دو حوزه

6کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
6دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

6کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه1رتبه 5
6سطح چهار حوزهدکتري تخصصی یا 

دانشگاه می تواند عالوه بر وظایف پست مورد تصدي عضو زمینه فعالیتهاي وي در امور مشروحه ذیل را فراهم نماید.-تبصره

مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محوله و همکاري در پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی؛-الف

علمی به منظور اراپه پیشنهادهاي جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی؛براي ارتقاء سطح شتال-ب

تالش براي دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقاء کیفی حوزه فعالیت خود؛-ج
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و شود؛دـ نوآوري در وظایف محوله به گونه اي که موجب افزایش اثربخشی و کارآیی حوزه فعالیت عض

استفاده از فن آوري هاي نوین در ارتباط با حوزه فعالیت هاي مربوط؛-و

می توانند ارتقاء یابند.3اعضاي داراي مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه حداکثر تا رتبه -2ماده 

عوامل ارتقاء رتبه و امتیازات آن عبارتند از :-3ماده 

2جدول شماره 

حصیلیمدرك تردیف

عوامل ارتقاء

مدرك تحصیلی 
کاردانی یا همتراز با 

آن

مدرك تحصیلی 
کارشناسی یا همتراز 

با آن

مدرك تحصیلی 
ارشناسی ارشد یا ک

همتراز با آن

مدرك تحصیلی دکتري یا 
همتراز با آن

امتیاز350تا امتیاز220تا امتیاز127تا امتیاز60تا سوابق تحصیلی1

3جدول شماره 

رتبهردیف
عوامل ارتقاء

1رتبه 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتی

امتیاز490تا 140امتیاز385تا 110امتیاز290تا 85امتیاز210تا 60سوابق اجرایی و تجربی2
امتیاز280تا 70امتیاز220تا 55امتیاز170تا 40امتیاز120تا 30سوابق آموزشی3
پژوهشی –فعالیتهاي علمی 4

و فرهنگی
امتیاز280تا امتیاز220تا امتیاز170تا امتیاز120تا 

»دو سوم« و کسب حداقل » 2«سال توقف در رتبه » 8«قرار دارند با حداقل » 2«در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبه-تبصره
این ماده می توانند با تصویب هیات اجرایی به رتبه یک ارتقاء یابند.» 4«و » 2«از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهاي 

آیین نامه به شرح ذیل می باشد.3شاخصهاي عوامل ارتقاي رتبه مندرج در ماده -4ماده 

4جدول شماره 
سوابق تحصیلی-الف

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

ایی و تجربیسوابق اجر-ب
سنوات خدمت-1
سنوات مدیریتی-2
هیاتها و شوراهاي مصوب، تخصصی کمیسیونها ، کارگروههاي هاعضویت در کمیته-3

سوابق آموزشی-ج

فراگیري و یا ارائه دوره هاي آموزشی-1
آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی-2
میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها-3
توسعه فردي-4

پژوهشی و فرهنگی–لیتهاي علمی فعا-د
ارائه پیشنهادهاي نو و ابتکاري-1
اکتشافات و اختراعات-2
انتشار مقاالت در مجالت معتبر-3
ارائه مقاالت در سمینارهاي علمی-4
تالیف و ترجمه کتاب-5
ارائه طرحهاي تحقیقاتی-6
ثبت اختراع و کارهاي بدیع هنري-7
ارائه گزارشهاي موردي-8
دریافت لوح تشویق و تقدیر-9

کسب عنوان عضو نمونه-10
تکریم ارباب رجوع-11
تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی-12
مشارکت در فعالیتهاي فرهنگی-13
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و رتبه 2رتبه ،3رتبه،گانه براي ارتقاء به رتبه هاي مهارتی4حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل -5ماده 
به شرح ذیل می باشد:1

5جدول شماره 

امتیاز قابل محاسبهکثرحداحداقل امتیاز مورد نیازموضوعردیف
470600ارتقا به رتبه مهارتی1
3680850ه رتبه ارتقا ب2
29501100ارتقا به رتبه 3
و بیشتر112001400ارتقا به رتبه 4

6جدول شماره الف) سوابق تحصیلی:

سقف امتیاز درصد(سقف)صهاشاخردیف
مدرك کاردانی 

)60(

سقف امتیاز 
مدرك 

کارشناسی 
)127(

سقف امتیاز 
مدرك کارشناسی 

)220(ارشد

سقف امتیاز مدرك 
)350(دکترا 

3064110175٪50مدرك تحصیلی1
میزان ارتباط رشته تحصیلی با 2

شغل مورد تصدي
10٪6132235

15315588٪25محل اخذ مدرك تحصیلی3
9193352٪15معدل4

اعطا می گردد.6جدول شماره 1سقف امتیاز سوابق تحصیلی مختلف مندرج در ردیف ٪50براساس امتیاز مدرك تحصیلی :-1الف)

بق تحصیلی سقف امتیاز سوا٪10در صورت مربوط و مشابه بودن براساس امتیاز مربوط به رشته تحصیلی با شغل مورد تصدي:-2الف) 
سقف امتیاز اعطا می گردد.٪5در غیر این صورت به میزان 

تعیین می گردد.8و 7امتیاز این عامل بر مبناي تقسیم بندي مندرج در جدول شماره امتیاز مربوط به محل اخذ مدرك تحصیلی:-3الف)

7جدول شماره وه بندي دانشگاههاجدول گر

گروه دگروه جگروه بگروه الف
مستقر در دانشگاههاي دولتی

دانشگاههاي دولتی مادر و تهران 
و مراکز استانها

دانشگاههاي دولتی شهرستانها و 
احد علوم و ودانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران

سایر دانشگاههاي آزاد 
اسالمی و دانشگاه پیام نور

غیرانتقاعی و مراکز موسسات 
دانشگاههاي علمی و کاربردي
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8جدول شماره :       متیاز محل اخذ مدرك تحصیلی جدول ا

)350دکترا()220کارشناسی ارشد()127کارشناسی ()60کاردانی(درصدمدرك تحصیلی
گروه
251575/31555/87الف
20124/254470ب
15919335/52ج
1067/122235د

حاسبه می گردد.امتیاز این عامل براساس فرمول زیر مامتیاز معدل:-4الف) 

معدل× )6جدول 4سقف امتیاز (ردیف 

20

( کارشناسی ارشد و دکترا) قرار دارند در ارزیابی ارتقاء به 2رتبه (کارشناسی) و3رتبه –متقاضیانی که در رتبه هاي: مهارتی (کاردان) تبصره:
کتري) به تشخیص هیات اجرایی دانشگاه تمام امتیاز بند ( کارشناسی ارشد و د1( کارشناسی) و رتبه 2(کاردانی) رتبه 3رتبه هاي باالتر رتبه 

الف به آنان اختصاص میابد.

ب) سوابق اجرایی و تجربی:

با در نظر گرفتن آخرین مدرك تحصلی عضو اعطا می گردد.9خدمت: حداقل امتیاز مربوط به این عامل براساس جدول شماره سنوات -1ب)

9جدول شماره جدول حداقل امتیاز سنوات خدمت در رتبه هاي مختلف    

مدرك تحصیلی
رتبه   

دکتراکارشناسی ارشدکارشناسیانیکارد

21018012060مهارتی
325024516085رتبه
2340270140رتبه 
1360230رتبه 

محاسبه می گردد.1اعطاي حداقل امتیازات تعیین شده در جدول فوق براساس سنوات موردنیاز جدول شماره 

10باشند امتیازدهی براساس جدول شماره 1ر حداقل سنوات مورد نیاز ارتقا جدول شماره در صورتی که اعضا داراي سنوات مازاد بتبصره:
صورت می گیرد.

10جدول شماره 

دکتريفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدرك تحصیلیم
امتیاز به ازاي هر سال مازاد بر 

حداقل سنوات مورد نیاز
10153030
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سنوات مدیریتی :-2ب) 

آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی20ماده 2امتیاز این عامل به ازاي هر سال تصدي پستهاي مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره 
محاسبه و تعلق می گیرد.12و سقف جدول شماره 11دانشگاه براساس جدول شماره 

الزم به توضیح است که امتیاز این عامل به اعضایی تعلق می گیرد که براساس حکم کارگزینی یا ابالغ انشایی عهده دار مسولیت بوده اند.

11جدول شماره ستز پستهاي مدیریتی و سرپرجدول امتیا

کارشناس مسئولرییس ادارهمعاون مدیرمدیرعنوان
امتیاز به ازاي هر سال 
سابقه مدیریتی و سرپرستی

20171218

12جدول شماره جدول سقف امتیازات پست هاي مدیریتی و سرپرستی و عضویت در کمیته ها و ... 

1رتبه 2رتبه 3رتبه مهارتیرتبه
7090110130سقف امتیاز

عضویت در کمیته ها کارگروههاي تخصصی کمیسیونها هیات ها و شوراهاي مصوب :-3ب)

عنوان شخصیت حقیقی به عضویت در به اعضاي تعلق می گیرد که با ابالغ رییس یا معاونین دانشگاه به 12امتیاز این عامل در سقف شماره 
کمیته ها کارگروههاي تخصصی کمیسیونها هیات ها و شوراهاي مصوب منصوب شده باشند.

امتیاز5به ازاي هرسال عضویت با ابالغ رییس دانشگاه       -1

امتیاز3به ازاي هر سال عضویت با ابالغ معاونین دانشگاه    -2

امتیاز2به ازاي هر سال عضویت با ابالغ سایر مدیران دانشگاه    -3

ابالغ مدیران همتراز خارج از دانشگاه به عضویت کمیته ها کارگروه ها و .... تعیین شده باشند در صورتی که اعضا با موافقت دانشگاه و تبصره :
.با رعایت موارد فوق و تشخیص هیات اجرایی امتیاز تعلق می گیرد

ج) سوابق آموزشی :

13جدول شماره شیجدول امتیاز عوامل سوابق آموز

1رتبه 2رتبه 3رتبه مهارتیدرصدرتبه
سقف

عامل    
120170220280

فراگیري یا ارائه دوره هاي 
آموزشی و توسعه فردي

6072102132168
1518263342انتقال تجارب شغلی
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میزان تسلط به 
زبانهاي خارجی

1012172228

میزان تسلط به استفاده 
از نرم افزارها

1518253342

فراگیري یا ارائه دوره هاي آموزشی و توسعه فردي :-1ج)

امتیاز4امتیاز این عامل به ازاي هر ساعت ارائه دوره هاي آموزشی                -

امتیاز1ساعت شرکت در دوره هاي آموزشی     2امتیاز این عامل به ازاي هر -

به ازاي هر ساعت در صورتی که اعضاء ، دوره هاي تخصصی شغلی که موجب توسعه فردي و افزایش کارایی آنان شده باشد، گذرانده باشند،-
) محاسبه و اعطا می گردد.13جدول شماره 1یک امتیاز(حداکثر تا سقف ردیف 

انتقال تجارب شغلی:-2ج)

و مستندات ارائه شده پس از بررسی در 4و براساس فرم پیوست شماره 13جدول شماره 2مندرج در ردیف امتیاز این عامل تا سقف امتیاز 
د.هیات اجرایی تعیین می گرد

تسلط به زبانهاي خارجی:-3ج)

در هر مرتبه با رعایت موارد ذیل محاسبه و اعطاء می گردد.13جدول شماره 3امتیاز این عامل تا سقف امتیاز مندرج در ردیف 

محاسبه و اعطاء می گردد.13درصد از امتیاز سوابق آموزشی با رعایت سقف امتیاز هر رتبه، مندرج در جدول شماره 5-

صد باقیمانده امتیاز این عامل به موارد ذیل تعلق خواهد گرفت :در5-

)%5دارا بودن مدارك تحصیلی زبان انگلیسی(-

)Pr _ inter) (5%مدارکی که دال بر آشنایی با زبان انگلیسی (حداقل دارا بودن گواهی سطح ( -

)%5/2گذراندن سایر دوره هاي زبان انگلیسی(-

امتیاز تسلط به زبانهاي خارجی اعطا می گردد.%5ئه مدرك تحصیلی سایر زبانهاي خارجی با تشخیص هیات اجرایی تا در صورت ارا-تبصره:

تسلط بر استفاده از نرم افزارها:-4ج)

یین شده به شرح ذیل و حداکثر تا سقف امتیاز تع1و تخصصی، مندرج در فرم پیوست شماره officeامتیاز این عامل براساس نرم افزارهاي -
تعیین می گردد.13جدول شماره 4در ردیف 

WORD7                 درصد3درصد                     سیستم اتوماسیون اداري

EXCEL5                            درصد2درصد                     نرم افزار گلستان

ACCESS2 درصد2درصد                     نرم افزار تخصصی هر حوزه(حداکثر دو مورد) به ازاي هر مورد

POWERPOINT2درصد
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پژوهشی و فرهنگی :–د) فعالیتهاي علمی 

تعیین می گردد.14سقف امتیاز این عامل براساس جدول شماره 

14جدول شماره پژوهشی و فرهنگی–جدول امتیازات فعالیتهاي علمی 

1رتبه 2رتبه 3رتبه مهارتیدرصدرتبهردیف
280تا 220تا 170تا 120تا ///////////سقف امتیاز عوامل

–ارائه پیشنهادي نو و ابتکاري 1
ارائه گزارشهاي موردي

10%12172228

انتشار -اکتشافات و اختراعات*2
ارائه -مقاالت در مجالت معتبر

تالیف -مقاالت در سمینارهاي علمی
ارائه طرحهاي -و ترجمه کتاب

ثبت اختراع و کارهاي -تحقیقاتی
بدیع هنري

-دریافت لوح تشویق و تقدیر3
کسب عنوان عضو نمونه

20%24344456

30435575%25تکریم ارباب رجوع4
–رعایت شعائر اسالمی و مذهبی **5

مشارکت در فعالیتهاي فرهنگی
25%30425575

جدول، امتیاز این عامل می تواند جایگزین سایر ردیفهاي جدول گردد، مشروط به اینکه سقف 2*باتوجه به عدم وجود سقف امتیاز در ردیف 
رعایت شود."د"امتیاز فعالیتهاي بند 

یشنهادهاي نو و ابتکاري:ارائه پ-1د)

تعیین 14جدول شماره 1باتوجه به موارد زیر و رعایت سقف امتیاز مندرج در ردیف 3و 2امتیاز این عامل بر مبناي فرم پیوست شماره 
می گردد.

پیشنهادها :-1

پیشنهادهاي ارائه شده به نظام پیشنهادها:-الف

امتیاز6پیشنهاد اجرا شده                     تا به ازاي هر 

امتیاز4پیشنهاد قابل اجرا                      تا به ازاي هر 

امتیاز3به ازاي هر پیشنهاد با تایید مدیر مربوطه                      تا -ب

امتیاز1از تایید هیات اجرایی تا ، پس 93هرماه به ازاي هر پیشنهاد بدون تایید مدیر تا قبل از م-ج

ارائه گزارشهاي موردي:-2

ندسازي تامتیاز این عامل به گزارشهایی تعلق می گیرد که منجر به اصالح روشهاي انجام کار، تدوین ، بازنگري آئین نامه ها و دستورالعمل ها، مس
یع در کار گردیده، می شود.فرایند فعالیتها، که موجب تسهیل در اجراي فرآیند و تسر

امتیاز تعیین می گردد.3امتیاز این بخش باتوجه به میزان گزارشهاي مکتوب و ارتقاء کیفیت و اثربخشی آنها به ازاي هر مورد حداکثر 

1به ازاي هر مورد تا بوده و بدون پیوست و مستندات باشد، 93در صورتی که گزارشات ارائه شده مربوط به دوره زمانی قبل از مهرماه تبصره:
مورد، امتیاز تعلق می گیرد.3امتیاز و حداکثر 



٨

چنانچه توسط هیات اجرایی، پیشنهاد یا گزارشی تاثیرگذاري قابل توجهی در دانشگاه داشته و پیشنهاد و گزارش ویژه تشخیص داده تبصره:
را شامل شود."د"شود، با تایید رئیس دانشگاه، این پیشنهاد می تواند تا سقف امتیاز بند 

اکتشاف، اختراع،تالیف و ........-2د)

و رعایت میزان مشارکت در موارد زیر تعیین می گردد.14با رعایت سقف امتیاز جدول شماره 6امتیاز این بند با توجه به پیوست شماره 

امتیاز.15باشد، تا سقف اختراع و یا اکتشافاتی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت و تایید مراجع ذیصالح رسیده-1

امتیاز.25اخذ تاییدیه علمی از معاونت علمی ریاست جمهوري و یا سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، تا سقف -2

امتیاز.15هر مقاله در نشریات علمی معتبر ملی و بین المللی، تا سقف چاپ-3

امتیاز.5ین المللی، تا سقف به ازاي هر مقاله ارائه شده در سمینارهاي داخلی یا ب-4

امتیاز.5امتیاز و ترجمه هر مقاله چاپ شده، تا سقف 10ترجمه هر کتاب تا سقف -امتیاز20هر کتاب تالیفی تا سقف -5

ل طرح امتیاز، مشروط به این که در پروپزا10همکاري در اجراي هر طرح تحقیقاتی مصوب و مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه، تا سقف -6
ذکر شده و به تصویب شوراي پژوهشی رسیده باشد.

دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان عضو نمونه :-3د)

بر مبناي اطالعات مندرج در پیوست شماره 15و رعایت جدول شماره 14جدول شماره 3امتیاز این بند با رعایت سقف امتیاز مندرج در ردیف 
تعیین می گردد.5

ه :تشویق و تقدیرنام-1

15جدول شماره جدول امتیازات تشویق مقامات

امتیاز(به ازاي هر تشویق)مقام تشویق کنندهردیف
"د"بند  %20رئیس جمهوررئیس جمهور و معاونین1
"د"بند %15تاندار و مقامات همطرازوزیر و اس2
"د"بند %10معاون وزیر، رئیس دانشگاه و مقامات همطراز3
"د"بند %3معاونین رئیس دانشگاه ، مدیران کل سازمانها و مقامات همطراز4
"د"بند %1مدیران بالفصل رئیس دانشگاه و مقامات همطراز5

اعضا با هریک از ردیفهاي جدول فوق به عهده هیات اجرایی می باشد.*تشخیص همطرازي سایر تشویق نامه 

، امتیاز این موضوع تا سقف امتیاز بند د 15جدول شماره 2و 1در صورت دریافت لوح تقدیر و تشویق نامه از طرف مقامات ردیفهاي تبصره:
) قابل تخصیص می باشد.14(جدول شماره 

کسب عنوان نمونه:-2

درصد20نمونه کشوري             به ازاي عنوان 

درصد15به ازاي کسب عنوان نمونه استانی      

درصد10به ازاي کسب عنوان نمونه دانشگاهی     

در صورت دریافت لوح تقدیر به عنوان کارمند نمونه، امتیازي به عنوان تشویق محاسبه نمی گردد.تبصره:
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تکریم ارباب رجوع:-4د)

توجه به نظر کمیته اي که از طرف هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تشکیل و اعالم نظر خواهند نمود.، با رعایت سقف مندرج امتیاز این بند با 
تعیین می گردد.14جدول شماره 4در ردیف 

رعایت شعائر اسالمی و مشارکت در فعالیتهاي فرهنگی:-5د)

نظر کمیته اي که از طرف هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تشکیل و اعالم نظر خواهند امتیاز بند د باتوجه به%15امتیاز این بند تا سقف 
امتیاز باقیمانده در صورت کسب امتیاز از سایر موارد ذیل تخصیص می یابد.%10نمود تعیین و 

سایر موارد این بخش :

و ورزشی از طرف عضو، امتیازات مربوطه براساس جدول شماره اجتماعی –در صورت کسب جوایز و مقامهایی در حوزه فعالیت هاي فرهنگی -
محاسبه و اعطا می گردد.16

16جدول شماره جدول امتیازات کسب مقام و جوایز کسب شده  

سطح کشورسطح استانسطح دانشگاهمقام                  سطح

%10%7%4اول
%9%6%3دوم
%8%5%2سوم

امتیاز محاسبه می گردد.1امتیاز و هر سال عضویت عادي ، 2در صورت عضویت در بسیج، به ازاي هر سال عضویت فعال ، -

تیاز تعلق خواهد گرفت.در صورتی که معرفی شخص به عنوان عضو نمونه، بابت فعالیت و یا عوامل فرهنگی باشد با تشخیص هیات، ام

اسبه می محدر صورتی که عضو داراي تالیف، ترجمه کتاب، و همچنین مقاله در ارتباط با فعالیتهاي فرهنگی باشد، امتیاز این بخش نیز با تشخیص هیات 
گردد.

امتیاز1عضویت در سایر اجتماعات فرهنگی و اجتماعی به ازاي هر سال ، 

ه) سایر مقررات:

مامور و یا منتقل می شوند و در مبدا داراي میبد، به دانشگاه ي عضو هیات امناء ( دانشگاه یزد و دانشگاه اردکان ) ه از دانشگاههااعضایی ک-
دانشگاه حکم کارگزینیدر رتبه مندرجو بر اساس بوده در آن دانشگاه مورد تایید تخصیصیرتبه ي یکی از عناوین رتبه هاي آئین نامه باشند،

عمل خواهد شد.ا مبد

ابتدا در رتبه ي مقدماتی و پس دستگاههاي دولتی به دانشگاه میبد مامور و یا منتقل می شوند. سایر دانشگاهها و اعضایی که از در خصوص-
از ارائه مدرك و مستندات، براساس امتیاز مکتسبه در یکی از رتبه هاي جدول تخصیص می یابند.

در حالت اشتغال قرار دارند پس از ارائه مستندات، در هیات اجرایی تصمیم گیري به عمل می آید.اعضاي مشمول این قانون، که -

مستندات و مدارك اعضایی که پرونده هاي تخلفاتی آنان در هیاتهاي رسیدگی به تخلفات ادراي مطرح باشد در صورت صدور راي تخلفاتی -
ن اعضا، به تشخیص هیات اجرایی، می تواند تا سه سال به تعویق افتد. و در صورتی که راي توسط هریک از هیاتها، قابل بررسی نبوده و رتبه ای

هیات تجدید نظر بر برائت شخص صادر گردد، محدودیت این بند لغو خواهد شد.
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ی رونده وي قابل رسیدگچنانچه عضوي به دلیل عدم کارایی، به حالت بالتکلیف قرار گرفته و یا آماده بخدمت گردد، با نظر هیات اجرایی پ-
نبوده و تاریخ ارتقاء وي توسط هیات تعیین می گردد.

) را در سه سال منتهی به ارتقاء رتبه کسب ننماید، پس از ارزیابی سال %70چنانچه عضوي امتیاز الزم از ارزیابی عملکرد و رفتار سالیانه خود(-
بعد ، هیات مجدد بررسی و اظهارنظر خواهد نمود.

اعضاي غیر هیات علمی دانشگاه رسید و از تاریخ منابع انسانی به تصویب هیات اجرایی 15/05/1394تورالعمل در تاریخ این دس
قابل اجرا می باشد.01/01/93


