
 

 

 

 

 

  دستورالعمل شرایط پذیرش درخواست

 

 اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 

 

 

براساس شرایط و ضوابط تعیین شده در آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیأت 

 و پذیرش مدارک تحصیلی باالتر کارکنان دانشگاهکمیته بررسی آخرین تصمیمات و امناء

 

 

 تهیه و تنظیم : مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

 7931ماه مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه : 

 این دستورالعمل با استناد به ضوابط و مقررات زیر 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آیین نامه اداری و استخدامی کامندان غیر هیأت علمی دانشگاه های  44ماده  -

 کشور

اشتی دآیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات به 25و  25،  44،  44ماده  -

 درمانی کشور

 مصوبات هیأت رییسه دانشگاه -

 مصوبات کمیته پذیرش مدارک تحصیلی باالتر کارکنان -

ادامه تحصیل کارکنان ، رفع نیاز واحدهای تابعه دانشگاه به نیروی انسانی متخصص از میان نیروهای و به منظور ساماندهی به وضعیت 

موجود ، ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده و شناسایی نیروهای متعهد و کارآمد واجد شرایط برای اعمال مدرک تحصیلی باالتر  

هیچگونه تعهدی نسبت به پذیرش مدارک مقاطع تحصیلی گاه به استناد مقررات باال تهیه و تدوین گردیده است . تأکید می گردد دانش

ارائه شده غیر مرتبط با رشته شغلی کارمند در طول اشتغال نخواهد داشت و پذیرش مدارک مرتبط نیز منوط به طرح و تصویب آن در 

یا پذیرش درخواست ادامه تحصیل کارکنان و با به طریقی برنامه ریزی خواهند نمود که نیز واحدهای دانشگاه  .کمیته مربوطه است 

دانشگاه به نیروی انسانی متخصص و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات واحدهای تابعه صرفاً نیاز اعمال مدرک تحصیلی باالتر آنان 

 مد نظر قرار گیرد .واحدهای تحت پوشش 

 

 : و مفاهیم تعاریففصل اول : 

ـ به منظور رعایت اختصار در نوشتار ، مفاهیم مورد استفاده در این دستورالعمل با واژه جایگزین و کوتاه  به شرح زیر مورد استفاده  1ماده 

 قرار خواهد گرفت .

 نامیده می شود. دانشگاه: در این دستورالعمل به اختصار  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین -

 نامیده می شود. معاونت: در این دستورالعمل به اختصار  معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه -

 تخصصی نامیده می شود. معاونت: در این دستورالعمل به اختصار معاونت مرتبط با حوزه خدمت و پست سازمانی کارمند  -

 نامیده می شود. کمیته: در این دستورالعمل به اختصار  کمیته پذیرش مدارک تحصیلی باالتر کارکنان -

 نامیده می شود. مدیریت: در این دستورالعمل به اختصار  عه سازمان و تحول اداری دانشگاهسمدیریت تو -

 بر حسب واحد محل خدمت کارمند ، یکی از مقامات ذکر شده شامل رییس دانشگاه ، معاونین رییس دانشگاه ، مدیران  -

 

 



 

 

 نظر رییس دانشگاه ، مدیران تحت نظر معاونین رییس دانشگاه ، رؤسا و مدیران مراکز آموزشی و درمانی ، مدیران تحت 

شبکه های بهداشت و درمان ، رییس و مدیران بیمارستانها ، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان ، رییس مرکز ارتباطات و  -

 نامیده می شود. مقام مسئول واحدالعمل به اختصار : در این دستور هماهنگی عملیات و فوریتهای پزشکی

 نامیده می شوند. کارکنانکلیه کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی : در این دستور العمل به اختصار  -

آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور : در این  -

 نامیده می شود.  آیین نامهدستورالعمل به اختصار 

 

 :کارکنان نحوه ادامه تحصیل شرایط و (  دومفصل 

 ـ کارکنان در ضمن خدمت خود به دو شیوه ادامه تحصیل می دهند : 5ماده 

 ادامه تحصیل با استفاده از مأموریت آموزشی -1

 ادامه تحصیل در ضمن خدمت با استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق -2

ـ ادامه تحصیل با استفاده از مأموریت آموزشی با توجه به شرایط متقاضی ، نیاز واحدهای تابعه و مطابق مقررات مربوط به  5ماده 

 مأموریت آموزشی امکان پذیر خواهد بود.

ند و مرتبط ـ ادامه تحصیل در ضمن خدمت با استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق می بایست در زمینه پست فعلی کارم 4ماده 

 اشد.شده در بندهای آتی ب ذکرو با کسب اجازه کتبی از مقامات شده با آن بوده و مانع انجام وظایف و ایفای مسئولیت های وی ن

ـ چنانچه مستخدم با استفاده از مرخصی استحقاقی و یا بدون حقوق در رشته تحصیلی غیر مربوط با پست سازمانی فعلی ادامه  1تبصره 

 امکان بررسی درخواست اعمال مدرک تحصیلی وی بر اساس این آیین نامه وجود نخواهد داشت. تحصیل دهد،

  . الزامی استاعالم شده مقامات زیر ، پیش از ادامه تحصیل در رشته تحصیلی از ـ اخذ موافقت کتبی  2ماده 

 مقام مسئول واحدالف ـ       

 تخصصی تمعاونب ـ       

 

 2ماده موضوع سوی مقامات گانه ذیل این ماده از  2شرایط رعایت ـ صدور مجوز و موافقت با ادامه تحصیل کارمند در صورت  6ماده 

 بالمانع است.

 

 



 

 

 نیاز واحد محل خدمت به مدرک تحصیلی باالتر کارمندالف ـ 

                                                  ط شده بضو پیش از ادامه تحصیل که در سیستم اتوماسیون اداری و یا دبیرخانه واحد محل خدمت ثبت  کارمنددرخواست کتبی ب ـ 

 می بایست ذکر  ی که او قصد ادامه تحصیل دارد ،است. در درخواست کتبی مستخدم ، پست سازمانی ، رشته تحصیلی و دانشگاه      

 شده باشد.     

         ست .سال از شروع خدمت کارکنان به صورت رسمی و یا پیمانی برای ارائه درخواست ادامه تحصیل الزامی 2سپری شدن حداقل ـ  ج

 رشته و مقطع تحصیلی باالتر کارمند در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.ـ د 

 ادامه تحصیل مـتصدیان مشاغل کاردانی در صورت وجود شغل متناظر در سطح کارشناسی )مانند : کاردان امکان بررسی و موافقت با ـ  ه

 وجود دارد .نیز بهداشت محیط به کارشناس بهداشت محیط و ...(      

مجاز به صدور معاونت تخصصی و ، مقام مسئول واحد کارمند باالتر تحصیلی مدرک واحد محل خدمت به در صورت عدم نیاز ـ  5تبصره 

 .می باشد مجوز ادامه تحصیل کارمند ن

آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه ، کمیته با ادامه تحصیل  44ماده  2ـ در راستای اجرای موضوع تبصره  5تبصره 

 کارکنان دارای شرایط که موافقت مقام مسئول واحد و معاونت تخصصی را کسب نموده اند ، موافقت خواهد نمود . 

 

 تحصیلی باالتر کارکنان  ( شرایط و نحوه پذیرش مدارک سومفصل 

 استفاده از مأموریت آموزشی برای ادامه تحصیلـ  4ماده 

رعایت شرایط مندرج جهت ادامه تحصیل ، استفاده مستخدم از مأموریت آموزشی منظور به خاص عمال ضوابط و مقررات با توجه به ا    

نیاز نمی باشد. اعمال مدرک به منظور پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان مأمور به تحصیل در بندهای آتی این دستورالعمل 

 . استامکان پذیر کمیته در صورت تصویب  تحصیلی باالتر در اینگونه موارد با درخواست واحد محل خدمت ، تأیید معاونت تخصصی و

کارکنان به پذیرش مدارک تحصیلی اخذ شده کمیته موریت آموزشی به معنی الزام ـ موافقت با ادامه تحصیل کارمند از طریق مأ 4تبصره 

   در این زمینه تصمیم گیری خواهد نمود .از این طریق نبوده و کمیته 

 

 

 



 

 

 استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق برای ادامه تحصیلـ  4ماده 

ا توجه به شرایط احراز پست سازمانی فعلی و یا پست کارمند ب، امکان اعمال مدرک تحصیلی  ابتدامی بایست  کارمندواحد محل خدمت   

و همچنین شرایط و ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل را بررسی نموده و پس از اطمینان از حصول شرایط مقرر سازمانی پیشنهادی 

 تخصصی اقدام نماید . ، نسبت به ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز به معاونتزیر 

 

 باشد. شرح زیر می شرایط پذیرش مدرک تحصیلی باالتر و مرتبط ارائه شده ) مدارک تحصیلی دانشگاهی ( به
 

آیـین نامـه ب بـه اسـتناد مـاده یـاد شـده ، اعمـال مـدرک تحصـیلی تنهـا بـرای یـ                44رعایت شرایط مندرج در مـاده   .1

مقطـع تـا سـطح کارشناسـی ارشـد امکـان پـذیر         5منـد و حـداک ر   مقطع تحصـیلی بـاالتر  در طـول دوران خـدمت کار    

ــه صــورت دوره کارشناســی پیوســته   اســت .  ــه لیســانس ب ــپلم ب در صــورتیکه دوره تحصــیالت مســتخدم از مقطــع دی

 باشد ، به عنوان ی  مقطع تلقی می گردد. 

 تحصیل کارمندقبل از شروع به  دامه تحصیلبا اعاونت تخصصی م وواحد موافقت کتبی مقام مسئول  .5

بایسـت کمتـر از    سـال منتهـی بـه اعمـال مـدرک تحصـیلی بـاالتر مـی        5میانگین نمره ارزیابی عملکـرد مسـتخدم طـی     .5

 ی (شماره )مطابق جدول  نباشد. 42

 شماره دو(های ارزیابی مستخدم. )جدول  از جدول شاخصزیر تعیین شده ات حداقل امتیازکسب  .4

 امتیاز 66ت اعمال مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، کسب حداقل جهـ 

 امتیاز 62جهت اعمال مدرک تحصیلی لیسانس ، کسب حداقل ـ 

 امتیاز 46جهت اعمال مدرک تحصیلی فوق لیسانس ، کسب حداقل ـ 

 امتیاز 42جهت اعمال مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای ، تخصصی و باالتر ، کسب حداقل ـ 

 بندی مشاغل دانشگاه. تحصیلی باالتر کارکنان حائز شرایط در کمیته اجرایی طبقه تصویب اعمال مدرک .2

 

 مشروط بهاعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی جهت کارکنان مناطق محروم و بیمارستان امیرالمؤمنین علیه السالم بویین زهرا ـ  9ماده 

ا بیمارستان امیرالمومنین )ع( بویین زهرا در زمان اعمال مدرک تحصیلی بسال سابقه کار کارمند در مناطق محروم و یا  5داشتن حداقل 

 و نیازی به کسب امتیازات موضوع جدول شماره دو نمی باشد .وارد زیر بالمانع است رعایت م

 این دستورالعمل  4ماده  1عایت موضوع بند الف ـ ر         

 سال از شروع خدمت صورت رسمی و یا پیمانی برای ارائه درخواست ادامه تحصیل  2سپری شدن حداقل ب ـ          

 

 



 

 

 نیاز واحد محل خدمت به مدرک تحصیلی باالتر کارمندج ـ          

 اخذ موافقت کتبی از مقام مسئول واحد و معاونت تخصصی پیش از ادامه تحصیل د ـ          

 واحد محل خدمت و معاونت تخصصی با اعمال مدرک تحصیلی موافقت ه ـ          

 ذیرش درخواست اعمال مدرک تحصیلی کارمند در کمیتهو ـ پ         

 

بالمانع است و  9با رعایت شرایط ذیل ماده  ـ اعمال مدرک تحصیلی باالتر تا مقطع تحصیلی دیپلم برای کلیه کارکنان دانشگاه 16ماده 

 موضوع جدول شماره دو نمی باشد . نیازی به کسب امتیازات

 

 عمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان( فرآیند ا چهارمفصل 

مطابق الگوی زیر نسبت به طرح باشد ، چنانچه متقاضی اعمال مدرک تحصیلی باالتر حائز همه شرایط پیش بینی شده  - 11ماده    

 درخواست مربوطه می بایست اقدام نمود.

مجوز ادامه و ارسال کلیه مدارک مورد نیاز ) متقاضی از واحد محل خدمتاعمال مدرک تحصیلی باالتر توسط درخواست  -1

 مدارک توضیح داده شده در جدول شماره سه(تحصیل صادره از سوی مقامات ذکر شده و 

ارجاع بررسی درخواست و مدارک ارسالی کارمند ، کسب اطمینان از رعایت کامل شرایط ، تکمیل بودن مدارک الزم و  -5

 درخواست به معاونت تخصصی از سوی واحد محل خدمت

به مدیریت توسعه با اعمال مدرک و یا تغییر عنوان مستخدم معاونت تخصصی موافقت اعالم  بررسی ، تأیید مدارک و -5

 تحول اداری و سازمان 

 

 

ـ به درخواست هایی که از طریق معاونت تخصصی ارسال نگردیده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. بنابراین الزم است به  2تبصره 

 از سوی واحد محل خدمت مستخدم بهمنظور جلوگیری از اتالف وقت و بالتکلیفی افراد کلیه درخواست های اعمال مدرک تحصیلی 

 معاونت تخصصی ارسال شود.

 

 

 



 

 

 در مورد درخواست های رسیده  ( وظایف مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری پنجمفصل 

 بدون تغییر یا ارتقاء پست سازمانی درخواست اعمال مدرک تحصیلی باالتر   - 15ماده 

االتر کارکنان که بدانشگاه اقدامات زیر را در مورد درخواست های اعمال مدرک تحصیلی تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و       

 به عمل خواهد آورد. ، ندارد به دنبال تغییر و یا ارتقاء پست سازمانی کارکنان را 

 زبا ضوابط تعیین شده ، جمع آوری اطالعات و تکمیل فرم  مورد نیامتقاضی بررسی و تطبیق شرایط الف ـ        

   رعایت شرایط مندرج در در مواردی که واحد محل خدمت کارمند یا به معاونت تخصصی دالیل عدم پذیرش درخواست اعالم ب ـ        

   دستورالعمل نشده و یا مدارک ارسالی ناقص است .             

 مدیریت در کمیته ، تنظیم صورتجلسات و ابالغ آن به پس از تطبیق با شرایط این دستورالعمل طرح درخواست های ارسالی ج ـ       

 منابع انسانی دانشگاه           

 

  با تغییر یا ارتقاء پست سازمانیدرخواست اعمال مدرک تحصیلی باالتر   - 15ماده 

انشگاه اقدامات زیر را در مورد درخواست های اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان که تغییر تحول اداری دمدیریت توسعه سازمان و     

 و یا ارتقاء پست سازمانی کارکنان را به دنبال دارد به عمل خواهد آورد. 

 بررسی و تطبیق شرایط متقاضی با ضوابط تعیین شده ، جمع آوری اطالعات و تکمیل فرم  مورد نیازالف ـ     

 شرایط مندرج در منطبق با الم دالیل عدم پذیرش درخواست به معاونت تخصصی یا واحد محل خدمت کارمند در مواردی که ب ـ اع     

   باشد .دستورالعمل ن           

 طرح درخواست های ارسالی پس از تطبیق با شرایط دستورالعمل در کمیته ، تنظیم صورتجلسات ج ـ      

 از وزارت متبوعبه منظور تبدیل و یا ارتقاء پست سازمانی کارمند مطابق مصوبات کمیته  یگیریپد ـ      

 ، تنظیم کمیته انتصابات در زمینه انتصاب ، تبدیل و یا ارتقاء پست ناشی از اعمال مدرک تحصیلی کارمند در مصوبات کمیته طرح ه ـ      

  صورتجلسات و ابالغ مصوبات کمیته انتصابات به مدیریت منابع انسانی           

 

 



 

 

 ( وظایف مدیریت منابع انسانی در فرآیند اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان  ششمفصل 

 اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.اعمال مدرک تحصیل کارکنان ـ مدیریت منابع انسانی در فرآیند  14ماده 

 پیگیری و اخذ تأییدیه مدارک تحصیلی کارکنان مطابق مصوبات کمیته بررسی و پذیرش اعمال مدرک تحصیلی کارکنان و الف ـ       

 کمیته انتصابات             

 تهیه پیش نویس احکام مربوطه جهت صدور از طریق واحدهای تابعهو یا  کارگزینیصدور احکام ب ـ       

 : در خصوص تاریخ احتساب مدرک تحصیلی به شرح زیر آیین نامه  44رعایت ماده ج ـ       

از تاریخ در این موارد : تاریخ احتساب مدرک تحصیلی باالتر  اعمال مدرک تحصیلی باالتر بدون تغییر در پست سازمانی -

از زمان فراغت از تحصیل  ماه 6مشروط بر اینکه در زمان صدور حکم بیش از کارمند خواهد بود ، فراغت از تحصیل 

  .می باشد سپری نشده باشد . در غیر اینصورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی باالتر از تاریخ تصویب در کمیته 

مدرک تاریخ احتساب در این موارد ، :  جدیدپست سازمانی به عنوان انتصاب یا تبدیل  وال مدرک تحصیلی باالتر اعم -

 عنوان پست سازمانی جدید از تاریخ تصویب موضوع در کمیته انتصابات خواهد بود .تحصیلی و انتصاب یا تبدیل به 

 

پیوست تنظیم گردیده و از تاریخ ابالغ مبنای عمل  5تبصره و  2ماده ،  12فصل ،  2 صفحه شامل 11ـ این دستورالعمل در 12ماده 

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عملکرد سه ساله اخیر مستخدمخالصه وضعیت نمرات ارزیابی  -7جدول شماره 

   

 نام و نام خانوادگی :                                       پست سازمانی :                                   محل خدمت :

 سال پیش  3نمره ارزشیابی  پیش  سال 2نمره ارزشیابی  پیش  نمره ارزشیابی سال

نمره شاخص 
 های عملکردی

نمره شاخص 
 های عمومی

نمره شاخص  نمره نهایی
 های عملکردی

نمره شاخص 
 های عمومی

نمره شاخص  نمره نهایی
 های عملکردی

نمره شاخص 
 های عمومی

 نمره نهایی

         

 

 

  سال اخیر:  3در )نهایی( میانگین نمرات ارزیابی عملکرد                       

  سال اخیر : 3مستخدم در  عملکردینمره ارزیابی شاخص های کمترین     

 

حاداقل نماره    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شاماره ملای    .  .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باتوجه به دستورالعمل شرایط و نحوه اعمال مدرک تحصیلی باالتر کارکنان آقای / خاان  
 ارزیابی عملکرد الزم برای مدرک تحصیلی را کسب نموده است. 

    

                                                                                        

 

 واحد          مهر واحد  ضاء رئیس/مدیرام                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های ارزیابی مستخدم برای اعمال مدرک تحصیلی باالتر شاخص - 2جدول شماره 

 پست سازمانی :                                      محل خدمت :                                           نام و نام خانوادگی :

ف
دی

ر
 

 امتیاز توضیحات شرح شاخص
شرح مستند 

 ارائه شده
 امتیاز 

1 
 معدل مدرک تحصیلی

 ارائه شده 

شده به عنوان امتیاز این  خذنمره معدل مدرک تحصیلی ا
 می باشد.شاخص 

 امتیاز 56تا  1

 

 

 دانشگاه محل تحصیل 5
براساس نوع دانشگاه محل تحصیل به مستخدم امتیازات 

 تعیین شده تعلق می گیرد

 امتیاز 12 دانشگاه دولتی

 امتیاز 15 دانشگاه آزاد 

 امتیاز 16 سایر

5 

 نمره کسب شده در 

شاخص های عملکردی ارزشیابی 

 سالیانه

ارزیابی اختصاصی  های شاخصکمترین نمره مستخدم در 
سال متوالی منتهی به اعمال مدرک  5سالیانه کارکنان طی 

 تحصیلی

 امتیاز 56 و باالتر 55

  
 امتیاز 12 99/51تا  54

 امتیاز  16 99/54تا  54

 6 54کمتر از 

4 

سال اخیر  3ارائه خدمات برجسته در 

موارد تعیین شده در )وجود یکی از 

ستون توضیحات برای کسب امتیاز 

 تعیین شده کافی است(

 16 کسب عنوان کارمند نمونه در سطح کشوری

 12حداک ر 
 امتیاز

  

 4 کسب عنوان کارمند نمونه در سطح دانشگاه

عضویت در مجمع خیرین دانشگاه و جلب مشارکت های 
 مردمی ،

2 

  5هر کدام  عضویت در کمیته های تخصصی شغلی وزارتی 

 5هر کدام  عضویت در کمیته های تخصصی شغلی استانی

 1هر کدام  ستانیشهرعضویت در کمیته های تخصصی شغلی 

2 

سال  3اخذ تقدیرنامه کتبی از مقامات در 

 اخیر 

 

 16 رییس و معاونین دانشگاه ، مقامات باالتر

 حداک ر 
 امتیاز 16

  

رؤسای دانشکده ها ، رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی 
و بیمارستانها ، مدیران شبکه های بهداشت و درمان ، 
رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان ، رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریهای پزشکی استان ، مدیران حوزه ریاست و 

 معاونت های دانشگاه

2  

  5 معاونین رؤسای دانشکده ها

 سنوات و تجارب شغلی 6
)پیمانی ، طرحی به ازاء هرسال خدمت رسمی و غیر رسمی 
 در دستگاه دولتی، خرید خدمت ، قرادادی و شرکتی( 

1 
 حداک ر
   امتیاز 56

4 

ارائه پیشنهاد در راستای رفع مشکالت 

سال  3طی  پیشنهاداتسازمان در نظام 

 اخیر

 6هر مورد  پیشنهاد و تصویب در نظام پیشنهادات در سطح کشورارائه 

 16حداک ر 
 امتیاز

  
 4هر مورد  ارائه پیشنهاد و تصویب در نظام پیشنهادات در سطح استان

ارائه پیشنهاد و تصویب در نظام پیشنهادات در سطح 
 شهرستان

 5هر مورد 

4 
و در قالب دوره  تدریس در زمینه شغلی

 سال اخیر 3طی های مصوب 

گواهی تدریس در چارچوب نظام آموزشی ضمن خدمت 
 کارکنان

   امتیاز 2

9 

ارائه طرح تحقیقاتی در زمینه شغلی و یا 

یکی از مشاغل سازمانی دانشگاه 

طی  )مجری یا مجریان طرح تحقیقاتی(

 سال اخیر 3

تحقیقات و فناوری ارائه گواهی انجام طرح از سوی معاونت 
دانشگاه به منظور برخورداری از امتیاز این شاخص الزامی 

 است

   امتیاز 2

                                                                                                                        

 واحد          مهر واحد امضاء رئیس/مدیر                                                                                                         

 

 



 

 های ارزیابی مستخدم برای اعمال مدرک تحصیلی باالتر شاخصمستندات  – 9شماره جدول 

 

 

ف
دی

ر
 

 کسب امتیاز شاخصمستند الزم برای  شرح شاخص

1 
 معدل مدرک تحصیلی

و یا نامه دانشگاه محل تحصیل خطاب به دانشگاه علوم  اتمام تحصیالت مدرک تحصیلی یا گواهی نامه موقت ارائه شده
پزشکی قزوین مبنی بر اتمام تحصیالت مستخدم با ذکر تعداد واحد گذرانده شده ، رشته تحصیلی ، مقطع ، سال 

 ورود به تحصیل ، معدل و تاریخ اتمام تحصیل

 دانشگاه محل تحصیل 2 

3 
 نمره کسب شده در

 سالیانه شاخص های عملکردی ارزشیابی

 )تکمیل شده با مهر و امضاء مسئول واحد( 1جدول شماره 

 

 گذشتهسال  3ارائه خدمات برجسته در  4
جلب عضویت در مجمع خیرین و گواهی تقدیر نامه از مقامات مسئول در مورد کسب عنوان کارمند نمونه ، 

 مشارکت های مردمی ، ابالغ عضویت در کمیته های تخصصی 

5 
 سال اخیر  3اخذ تقدیرنامه کتبی از مقامات در 

 

سطوح تعیین شده برای کسب امتیاز هر سطح کافی است. حداقل ی  تقدیرنامه کتبی از مقامات یاد شده در ارائه 
  خواهد بود. 16حداک ر امتیاز قابل قبول در این شاخص برابر 

6 
ارائه پیشنهاد در راستای رفع مشکالت سازمان در 

 سال اخیر 3طی  شنهاداتپینظام 

 مدیر واحد مبنی برنامه رییس یا 
سال  5در مدت های داده شده توسط کارمند در کمیته نظام پیشنهادات کارکنان در سطح واحد تصویب پیشنهاد 

، گواهی معاون توسعه مدیریت و منابع مبنی بر ارائه پیشنهاد کارمند در سطح استانی و کشوری و تصویت  اخیر
 سال اخیر 5آن در کمیته های مربوط در مدت 

7 
و بر اساس نظام آموزشی  تدریس در زمینه شغلی

 سال اخیر 3طی  ضمن خدمت کارکنان 
 وب آموزش ضمن خدمت کارکنانگواهی تدریس مستخدم توسط مقامات مسئول در چارچ

8 

ارائه طرح تحقیقاتی در زمینه شغلی و یا یکی از 

مشاغل سازمانی دانشگاه )مجری یا مجریان طرح 

 سال اخیر 3طی  تحقیقاتی(

خطاب به مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه مبنی بر ارائه و یا اجرای  معاونت پژوهشی دانشگاهنامه 
 طرح تحقیقاتی  توسط مستخدم


