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 ) واحد (کاربرگ واحد  ...............................................  رتبه ارتقايکمیته فرعی ................... صورتجلسه مورخ 

                                                                              در خصوص آقاي / خانم  :                                        به شماره پرسنلی :                        شاغل در واحد سازمانی :

 سنوات قابل قبو ل تا تاریخ ارتقا :                                   مدرك تحصیلی :                                        پست سازمانی :                                       

 فعالیت اصلی :                                                   وضعیت ایثارگري : جانباز/فرزند شهید/ .................. 

 :                                                               داتشگاه محل تحصیل :                                   معدل :رشته تحصیلی 

 از تاریخ :            تاریخ آخرین ارتقا رتبه :                          براي ارتقا از رتبه فعلی :                          به رتبه :               

 مالحظات جمع امتیاز درصد شاخص ردیف

   - میانگین نمره ارزشیابی ساالنه 1

    

   - لوح تشویق و تقدیر 2

     تکریم ارباب رجوع، رعایت ادب و احترام و اخالق اسالمی  3

     سرعت، دقت و کیفیت انجام کار 4

     نظم و انضباط  5

     ظاهري و رعایت پوشش مناسب اسالمی در محیط کارآراستگی  6

     انگیزه، روحیه همکاري، مشارکت و ارتباط موثر با همکاران 7

8 

 سنوات خدمت قابل قبول

-   
    

 سنوات مدیریتی

 مجموع سنوات مدیریتی و خدمت قابل قبول

   - کمیسیونها، هیأتها و شوراهاي مصوبعضویت در کمیته ها، کارگروههاي تخصصی،  9

10 

   - شرکت یا ارائه دوره هاي آموزشی عمومی 

    

   - ICDLشرکت یا ارائه دوره هاي آموزشی اختصاصی و 

   - کل امتیاز دوره اموزشی

   - تسلط به زبان هاي خارجی  11

     انتقال تجربیات یا ارائه آموزش هاي ضمن خدمت به همکاران دانشگاهی  12

13 

 مشارکت در انجام فعالیتهاي پژوهشی  

-   

 مشارکت در طرحهاي تحقیقاتی و گزارشهاي نهایی طرحها و مقاالت علمی

 خالقیت شناسی شغلی نوآوري و کارآفرینی

 کارهاي بدیع هنريثبت اکتشافات و اختراعات و 

 تألیف و ترجمه کتاب

   - سطح مدرك تحصیلی 14

       - جمع کل امتیاز قابل اکتساب

 محل تایید اعضاي کمیته فرعی

 امضا نام خانوادگی نام عنوان ردیف

       معاون پژوهشی یا علمی(عضو):  1
       کارشناس (عضو): 2
       کارشناس (دبیر): 3
       معاون اداري، مالی یا اجرایی (رئیس): 4

       تاریخ ارسال صورتجلسه با اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی   :
 این صورتجلسه بدون مهر و امضا مورد پذیرش کمیته اصلی ارتقاي رتبه نمی باشد.



۲ 

 

 دانشگاه، خرید خدمت، بیمه کارگري، قراردادي، پیمانی و رسمی) سوابق شغلی قابل قبول و مدیریتی (روزمزدي مورد پذیرش -1

 سوابق انتصاب به پست کاردان، کارشناس، کارشناس مسئول، معاون اداره، رئیس اداره، معاون مدیرکل و مدیرکل

 واحد سازمانی عنوان پست شماره پست ردیف
 تاریخ

 انتصاب
 تاریخ
 خاتمه

 نوع حکم

 کارگزینی انشایی

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 امتیاز سوابق شغلی
 توضیحات کمیته اصلی کمیته فرعی

      

 عضویت در کمیته ها، کارگروه هاي تخصصی، کمیسیون ها، هیات ها و شوراهاي رسمی و مصوب  دانشگاه -2

 عنوان کمیته، کارگروه و ...
مقام  صادر کننده 

 حکم
 تاریخ شروع

تاریخ 
 پایان

 کل ساعت حضور

          

                 

                 

                 

          

          

          

          

          

          

اامتیاز عضویت در کمیته ه  
 توضیحات کمیته اصلی کمیته فرعی

      
 



۳ 

 لیست لوح تشویق و تقدیر درون و برون سازمانی -3

 تاریخ عنوان مقام امضا کننده سطح پست مقام امضا کننده تاریخ عنوان مقام امضا کننده
سطح پست مقام امضا 

 کننده

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



٤ 

 هاي آموزشیدوره  -4

 لیست دوره هاي آموزشی (عمومی و زبان خارجی)-1

 مرجع برگزار کننده ساعت تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 لیست دوره هاي آموزشی تخصصی-2

 مرجع برگزار کننده ساعت تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          

 )ICDLدوره هاي آموزشی (نرم افزار تخصصی و -3

 مرجع برگزار کننده ساعت تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان

          
          
          
          
          
     
          
          
          

 



٥ 

 مشارکت در انجام فعالیتهاي پژوهشی -5

 مشارکت در چاپ و ارائه مقاالت علمی  -1

 عنوان مقاله   ردیف

 نوع مقاله یا اثر

تاریخ  نام نشریه 
 انتشار 

 امتیاز

 نقد 
چاپ 
 شده 

 علمی
مروري / 
 ترویجی

 مقاله پژوهشی
در دائره 
 المعارف

کمیته 
 فرعی

کمیته 
 اصلی

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

 مشارکت در تالیف و ترجمه کتاب  -2

 عنوان کتاب  ردیف
 مشخصات

 ناشر
مرجع 
تایید 
 کننده 

 امتیاز

شماره 
 مجوز

 تاریخ مجوز 
کمیته 
 فرعی

کمیته 
 اصلی

1               
2               
3               
4               

 ثبت اکتشاف و اختراع / خلق اثر بدیع هنري -4 ارائه پیشنهادهاي نو و ابتکاري -3

 نام پیشنهاد
مرجع 
 تصویب

تاریخ 
 تصویب

 امتیاز
مرجع ثبت  نام اثر

 کننده
تاریخ 

 ثبت

 امتیاز

 کمیته اصلی کمیته فرعی
کمیته 
 فرعی

کمیته 
 اصلی

                    

                    

                    

 ارائه گزارشهاي موردي -5

 نام گزارش
مرجع 
 تایید

تاریخ 
 ارائه

 امتیاز

 نام گزارش
مرجع 
تایید 
 کننده

تاریخ 
 ارائه

 امتیاز

 کمیته اصلی کمیته فرعی
کمیته 
 فرعی

کمیته 
 اصلی

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 


