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    محل خدمت :                            عنوان پست سازمانی :

 

 ابادـدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گن

 به عـالی کارکنان تارتقـاء ر جدول امتیازات   

 

   

 

 

 

 . دوره های آموزشی جهت ارتقاء رتبه عالی با رعایت شرط دو سوم اختصاصی و یک سوم عمومی می باشد 

  مستندسازی تجربیات(اخذ تاییدیه در سامانه ثبت تجارب به آدرس  8جهت اخذ امتیاز بند(Exm.behdasht.gov.ir    است .الزامی 

 انجام  یشوند و در پست سازمان یبرخوردار م تیریاز فوق العاده مد ینیکارگز یمسئول، ..... که در حکم حقوق نیمانند کارشناس مسئول، کارگز یسازمان یپستها

               را انجام یتیریانجام امور مد تیکه با ابالغ مسئول یت کارکنانبه ذکر اس الزمشوند. یبرخوردار م ازیدو امتهر سال سابقه خدمت از  یبه ازا ند؛ینما یم فهیوظ

 گردند. یبهره مند م یتیریسوابق مد ازیدهند؛ از امت یم

 شوند.  یبرخوردار م ازیامت 2و  3 بیترتمذکور به  یهر سال سابقه در سمت ها یها، به ازا مارستانیب هیو کل یو درمان یدر مراکز آموزش و سرپرستارها زرهایسوپروا 

 

 منـابع انسانی دانشگاهامضـاء تائیدکننده : مدیر 

 علی امامی

ف
ردی

 

 امتیاز شاخص امتیاز عامل ارزیابی کارمندان
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز مکتسبه

1 
 تحصیالت 

 )مدرک تحصیلی(

 29 دکترا و باالتر

29 

 

  25 کارشناسی ارشد

  20 یکارشناس

 سنوات خدمتی 2

 1 به ازای هر سال سنوات با مدرک دیپلم و پایین تر

96 

 

  2 به ازای هر سال سنوات با مدرک کاردانی

  3 به ازای هر سال با مدرک کارشناسی

  3/5 به ازای هر سال با مدرک کارشناسی ارشد

  4 به ازای هر سال مدرک دکترا و باالتر

 مدیریتیسوابق  3
 5 به ازای هر سال سابقه مدیریت و معاون مدیر

35 
 

  4 به ازای هر سال سابقه رئیس گروه و اداره و معاون

 عضویت در شوراها و کمیته ها 4
به ازای هر سال عضویت در شورا/ کمیته هایی که بر اساس قانون و 

 دستورالعمل وزارت شکل می گیرد
2 10  

5 
 دوره های آموزشی 

 س از تاریخ ارتقاء به خبره()پ

 0/5 به ازای هر ساعت آموزش عمومی

150 

 

  1 به ازای هر ساعت آموزش تخصصی و شغلی

  1/5 به ازای هر ساعت آموزش مدیریتی

  100 - معدل شش سال منتهی به زمان استحقاق ارزیابی عملکرد 6

 سال اخیر 10تشویقات در  7

 10 به ازای هر تشویق از سوی وزیر و استاندار

30 

 

  7 به ازای هر تشویق از سوی رئیس دانشگاه و هم سطح

  5 به ازای هر تشویق از سوی معاونین دانشگاه و هم سطح

  4 به ازای هر تشویق از سوی مدیران میانی دانشگاه

  2 انشکدهبه ازای هر تشویق از سوی مدیران پایه دانشگاه/د

  50  مستند سازی تجربیات 8

  500 جمع امتیاز 9


