
:استالزامیزیرشرایطتحققتجربه،

.شغلیرتبهارتقاءطولدرکارمندسالیانهارزیابی

.دانشکده/دانشگاهکارکنانآموزشکمیتهمصوبکارمندان،آموزشی

آموزشکمیتهمصوبکارمندان،آموزشینظامچارچوبدرآموزشی

.شغلیرتبهارتقاءطولدرکارمندسالیانهارزیابی

.دانشکده/دانشگاهکارکنانآموزشکمیتهمصوبکارمندان،آموزشی

آموزشکمیتهمصوبکارمندان،آموزشینظامچارچوبدرآموزشی

تجربه،شرطبرعالوهباالتر،رتبهیکبهکارمندارتقاءبراي-74ماده

:پایهرتبهبهارتقاء)الف

ارزیابیامتیازمجموعمیانگینازامتیازدرصد60حداقلکسب١.

آموزشینظامچارچوبدرآموزشیدورهساعت300گذراندن٢.

آموزشیدورهساعت70گذراندنخدمات،رستهمشاغلبراي:1تبصره
.استکافیدانشکده/دانشگاهکارکنان .استکافیدانشکده/دانشگاهکارکنان

:ارشدرتبهبهارتقاء)ب

ارزیابیامتیازمجموعمیانگینازامتیازدرصد70حداقلکسب١.

آموزشینظامچارچوبدرآموزشیدورهساعت250گذراندن٢.

آموزشیدورهساعت50گذراندنخدمات،رستهمشاغلبراي:2تبصره
.استکافیدانشکده/دانشگاهکارکنان



.شغلیرتبهارتقاءطولدرکارمندسالیانهارزیابیامتیاز

کارکنانآموزشکمیتهمصوبکارمندان،آموزشینظام

.شغلیرتبهارتقاءطولدرکارمندسالیانهارزیابیامتیاز .شغلیرتبهارتقاءطولدرکارمندسالیانهارزیابیامتیاز

باشدمیعمومیسومیکواختصاصیسوم

استالزامیعالی

آدرسبهتجاربثبتسامانهدرتاییدیهاخذ)

:خبرهرتبهبهارتقاء)ج

امتیازمجموعمیانگینازامتیازدرصد80حداقلکسب١.

نظامچارچوبدرآموزشیدورهساعت200گذراندن٢.
.دانشکده/دانشگاه

:عالیرتبهبهارتقاء)د
امتیازمجموعمیانگینازامتیازدرصد85حداقلکسب١. امتیازمجموعمیانگینازامتیازدرصد85حداقلکسب١.

.3شمارهجدولامتیاز480ازامتیاز360حداقلکسب٢.

سومدوشرطرعایتبارتبهارتقاجهتآموزشیهايدوره-

عالیرتبهبهارتقاءدرفوقفرمارسال1397/06/15تاریخاز-

تجربیاتمستندسازي(8بندامتیازاخذجهت-
Exm.behdasht.gov.irاستالزامی.



کارمند رتبۀ ارتقاء امتیازات
امتیاز امتیازامتیازشاخص حداکثر

امتیاز
مکتسبه

25
25 20

15
تر پایین و دیپلم مدرك با سنوات سال هر ازاي 1به

80

�
کاردانی مدرك با سنوات سال هر ازاي �1/5به

2�
ارشد کارشناسی مدرك با سال هر ازاي �2.5به

3�
مدیر معاون و مدیریت سابقه سال هر ازاي �535به

معاون و اداره و گروه رئیس سابقه سال هر ازاي �4به معاون و اداره و گروه رئیس سابقه سال هر ازاي �4به
مـی شکل وزارت دستورالعمل و قانون براساس که کمیتههایی

210�

5./
150

�
شغلی و تخصصی آموزش ساعت هر ازاي �1به

1/5�
استحقاق زمان به منتهی سال شش �100-معدل
استاندار و وزیر سوي از تشویق هر ازاي 10به

30
�

همسطح و دانشگاه رئیس سوي از تشویق هر ازاي �4به
همسطح و دانشگاه معاونین سوي از تشویق هر ازاي �2به

15

50

�
مشکالت حل اجرایی راهکارهاي �20ارایه

خود شغلی هاي ویژگی و خصوصیات �10بیان
5�

شماره کارمند-3جدول رتبۀ ارتقاء امتیازات
کارمندانردیف ارزیابی عامل

تحصیلی(تحصیالت1 )مدرك
باالتر و دکترا

ارشد کارشناسی
کارشناسی

خدمتی2 سنوات

تر پایین و دیپلم مدرك با سنوات سال هر ازاي به
کاردانی مدرك با سنوات سال هر ازاي به

کارشناسی مدرك با سال هر ازاي به
ارشد کارشناسی مدرك با سال هر ازاي به

باالتر و دکترا مدرك سال هر ازاي به

مدیریتی3 مدیرسوابق معاون و مدیریت سابقه سال هر ازاي به
معاون و اداره و گروه رئیس سابقه سال هر ازاي معاونبه و اداره و گروه رئیس سابقه سال هر ازاي به

ها4 کمیته و شوراها در عضویت
شورا در عضویت سال هر ازاي مـی/به شکل وزارت دستورالعمل و قانون براساس که کمیتههایی

گیرد

آموزشی5 هاي خبره(دوره به ارتقاء تاریخ از )پس
عمومی آموزش ساعت هر ازاي به

شغلی و تخصصی آموزش ساعت هر ازاي به
مدیریتی آموزش ساعت هر ازاي به

عملکرد6 استحقاقارزیابی زمان به منتهی سال شش معدل

در7 اخیر10تشویقات استاندارسال و وزیر سوي از تشویق هر ازاي به
همسطح و دانشگاه رئیس سوي از تشویق هر ازاي به

همسطح و دانشگاه معاونین سوي از تشویق هر ازاي به

تجربیات8 مستندسازي

مشکالت بیان
مشکالت حل اجرایی راهکارهاي ارایه

خود شغلی هاي ویژگی و خصوصیات بیان
شغلی موفقیتهاي


