
بسمه تعالی

دانشگاه گلستانارتقاء رتبهاجرائیشیوه نامه
)علمی هیئتاعضاي غیر آئین نامه استخدامی 23ماده موضوع(

آئـین نامـه اسـتخدامی    2پیوسـت شـماره   6اجرائی منابع انسانی دانشگاه گلستان در اجراي ماده هیئت
علمـی  هیئترتبه اعضاي غیررایی ارتقاءاجشیوه نامه، 23ماده دستورالعملموضوع اعضاي غیر هیئت علمی 

را به شرح ذیل تصویب نمود:

در صورت داشتن شرایط تحصیلی و تجربی مندرج در جدول ذیـل  شیوه نامهاعضاي موضوع این -1ماده 
و مشروط به اینکه میانگین امتیـازات مربـوط   شیوه نامهدر صورت کسب حد نصاب الزم از سایر عوامل این 

بـر  و بنـا فرم هـاي مربوطـه  ، پس از تکمیل نباشد70از کمتر رتبه آنان به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضاي 
:گاه به رتبه باالتر ارتقاء یابنداجرائی دانشهیئتتصویب 

)1جدول شماره (

حداقل مدت توقف در رتبه قبل (سال)مدرك تحصیلیرتبهردیف

مقدماتی1

0کاردانی یا سطح یک حوزه
0کارشناسی یا سطح دو حوزه

0کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
0دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

مهارتی2

8کاردانی یا سطح یک حوزه
6کارشناسی یا سطح دو حوزه

5کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
4دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

3رتبه 3

10کاردانی یا سطح یک حوزه
6کارشناسی یا سطح دو حوزه

5کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
4حوزهدکتري تخصصی یا سطح چهار 

2رتبه 4

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

6دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

1رتبه 5
6کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

6دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه
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در رتبه مقدماتی قرار گرفته و براي ارتقا به رتبه افرادي که به استخدام دانشگاه در می آیند:1تبصره -
.را سپري نمایند1شماره توقف مطابق جدولحداقل زمان می بایست باالتر 

رتبه بعدي بـا  براي باالتري را ارائه نماید زمان توقف تحصیلیمدركعضودر صورتی که :2تبصره -
می گردد.  متناسب مدرك تحصیلیهردرزمان توقفمدت 

مثال:
ـ   01/06/1383فردي در تاریخ  مـدرك  01/10/1394تخدام شـده اسـت و در تـاریخ    با مـدرك کـاردانی اس

کارشناسی ارائه نموده، ارتقاي رتبه وي به این صورت محاسبه می گردد:
استخدام01/06/1383+ 8= (کاردانی)01/06/1391=رتبه مهارتی

ماه) با مدرك کاردانی 40(به مدت 01/10/1394تا تاریخ 01/06/1391براي ارتقا به رتبه بعدي از تاریخ 
ی شود:ماه براي ایشان در نظر گرفته م24گذرانده است که بنا بر جدول تناسب ذیل مدت 

ماه)120کاردانی ()3ماه (مدت توقف براي رتبه 40
=ماه  24:ی شود در نظر گرفته م3زمانی که مدرك کاردانی فرد براي رتبه 

X) ماه)72کارشناسی

(تاریخ اخذ مدرك کارشناسی) می بایست مدت 01/10/1394از تاریخ 3بنابراین عضو جهت ارتقا به رتبه 
دیگر را سپري نماید.ماه 48

01/10/1394ماه     +     48=    01/10/1398:          3تاریخ ارتقاي رتبه 

امـور  ، زمینه فعالیتهاي وي درست مورد تصدي اعضادانشگاه می تواند عالوه بر وظایف پ:3تبصره -
مشروحه ذیل را فراهم نماید:

و همکار در پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعات مرتبط با ف محولمطالعه و تحقیق در زمینه وظای–الف 
وظایف شغلی

خدمات علمیفییکسطحارائه پشنهادهاي جدید در جهت افزایشمنظورارتقاء سطح علمی بهتالش براي-ب
تالش براي دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقاء کیفی حوزه -ج

فعالیت خود
نوآوري در وظایف محول به گونه اي که موجب افزایش اثر بخشی و کارائی حوزه فعالیت عضو شود-د
هاي نوین در ارتباط با حوزه فعالیت هاي مربوطاستفاده از فناوري -ه

و اعضـاء  3ی که داراي مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه هستند حداکثر تا رتبـه  یاعضا-2ماده 
و اعضـاي داراي مـدرك کارشناسـی    2حداکثر تا رتبـه  حوزهدوداراي مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح 
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کسـب  . حداکثر سطح ارتقاي شغلی بر اساس مدرك تحصـیلی و  ارتقاء یابند1وانند تا رتبه تبه باال میارشد
است.1امتیازات مطابق جدول شماره 

8قرار دارند ، با حـداقل  2که در رتبه در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی:تبصره-
3و1تعیـین شـده در بنـدهاي    ل دوسوم از حـداکثر امتیـازات  و کسب حداق2سال توقف در رتبه 

ارتقاء یابند.1ی به رتبه اجرائهیئتوانند با تصویب تمیدهتعیین ش4جدول شماره 

ارتقاء به رتبـه  گانه براي4حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل -3ماده 
و ...مدرك تحصیلیمحل استقرار، توسعه یافتگی، با توجه به عوامل مختلف از جمله 1و 2، 3هاي مهارتی،
:ول ذیل می باشدابه شرح جد

)2جدول شماره (

موضوعردیف
حداکثر امتیاز حداقل امتیاز مورد نیاز بر اساس مدرك تحصیلی

قابل محاسبه
دکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانی

480510525550600ارتقا به رتبه مهارتی1

3690720735760850ارتقا به رتبه 2

96099010201100-2ارتقا به رتبه 3

و بیشتر120012501400--1ارتقا به رتبه 4

عوامل ارتقاي رتبه و دامنه امتیازات آن به شرح ذیل تعیین می گردد :–4ماده 
درصد مجموع امتیازات )25تا 10الف)سوابق تحصیلی ( بین

درصد مجوع امتیازات)35تا 10ب) سوابق اجرایی و تجربی ( بین 
درصد مجموع امتیازات)20تا 5آموزشی ( بین ج) سوابق 

)درصد مجموع امتیازات20تا 0پژوهشی و فرهنگی (بین –د) فعالیتهاي علمی 
)3جدول شماره (

ردیف
مدرك تحصیلی

عوامل ارتقاء

مدرك تحصیلی 
کاردانی یا همتراز آن

مدرك تحصیلی کارشناسی 
یا همتراز آن

مدرك تحصیلی کارشناسی
ارشد یا همتراز آن

مدرك تحصیلی دکتري 
یا همتراز آن

1
سوابق تحصیلی بین 

درصد 25تا 10
مجموع امتیازات

امتیاز350تاامتیاز220تا امتیاز127تا امتیاز60تا 
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)4جدول شماره (

رتبهردیف
1رتبه 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتیعوامل ارتقاء

10تجربی بین سوابق اجرائی و1
ازیامت490تا 140امتیاز385تا 110ازیامت290تا 85امتیاز210تا60درصد مجموع امتیازات35تا 

20تا 5سوابق آموزشی  بین 2
امتیاز280تا 70امتیاز220تا 55امتیاز170تا 40امتیاز120تا 30درصد مجموع امتیازات

3
پژوهشی و –فعالیتهاي علمی 

درصد 20تا 0فرهنگی بین 
مجموع امتیازات

امتیاز280تا امتیاز220تا امتیاز170تا امتیاز120تا 

به شرح ذیل می باشد :شیوه نامهاین 4شاخصهاي عوامل ارتقاي رتبه مندرج در ماده -5ماده 

)  امتیاز60-350سوابق تحصیلی (–الف 
مدرك تحصیلی-1-الف
میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدي-2-الف
محل اخذ مدرك تحصیلی-3-الف
معدل مدرك تحصیلی ارائه شده-4-الف

) امتیاز60-490(یسوابق اجرائی و تجرب-ب
سنوات خدمت  -1-ب
سنوات مدیریتی  -2-ب
عضویت در کمیته هـا، کارگروههـاي تخصصـی، کمسـیونها،     -3-ب

ها و شوراهاي مصوبهیئت

) امتیاز30-280سوابق آموزشی (-ج
فراگیري و یا ارائه دوره هاي آموزشی-1-ج
تجارب شغلیکاران از طریق انتقالبه همآموزش-2-ج
میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها-3-ج
مزان تسلط به زبانهاي خارجی-4-ج
توسعه فردي-5-ج

) امتیاز120-280پژوهشی و فرهنگی ( –فعالیتهاي علمی-د
ارائه پیشنهادات نو و ابتکاري-1-د
اکتشافات و اختراعات-2-د
انتشار مقاالت در مجالت معتبر-3-د
ارائه مقاله در سمینارهاي علمی -4-د
تالیف و ترجمه کتاب -5-د
ارائه طرحهاي تحقیقاتی و یا اجرایی-6-د
بدیع هنريثبت اختراع و کارهاي -7-د
ارائه گزارشها موردي-8-د
دریافت لوح تشویق و تقدیر-9-د
کسب عنوان عضو نمونه-10-د
تکریم ارباب رجوع-11-د
تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی  -12-د
ي فرهنگیمشارکت در فعالیت ها-13-د
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:نحوه احتساب امتیازات-6ماده 
سوابق تحصیلی:)لفا

تحصـیلی،  بر اساس چهـار شـاخص مـدرك   رتبه امتیازات هر% مجموع25عامل به میزان سقف امتیاز این 
:گرددمحاسبه میول ذیلجدبرابرتحصیلیمدركمعدلواخذشغلی، محلتحصیلی با رشتهرشتهمیزان ارتباط

)الفجدول (
دکتريارشدکارشناسیکارشناسیکاردانیرتبه/مدرك

3060110175مدرك تحصیلی

ارتباط مدرك 
تحصیلی با شغل

20406080مرتبط

16324864غیرمرتبط

محل اخذ مدرك 
تحصیلی

آزاد ،روزانه، شبانه، پیام نور
110204070و غیرانتفاعی رتبه 1رتبه 

و 2علمی کاربردي، آزاد رتبه 
8162456به بعد2رتبه ، غیر انتفاعی 3

معدل مدرك 
تحصیلی

17-205102040

14-16/99481632

99/13-1236--

60127220350سقف امتیاز :
محاسبه می گردد.در زمان ارتقاعضوبا آخرین مدرك تحصیلیسوابق تحصیلیامتیاز :1تبصره-

ب) سوابق اجرائی و تجربی :
: سنوات خدمت-1-ب

جـدول  مورد تصدي و نوع مدرك تحصـیلی، برابـر (  غلامتیاز این عامل براي هر سال خدمت مرتبط با ش
از فرمول زیر محاسبه می شود:) 1-ب

)امتیاز سنوات خدمتسنوات خدمت = × ( ضریب امتیاز مدرك 
)1-( جدول ب

1رتبه 2رتبه 3رتبه مهارتیرتبه/مدرك
27171515کاردانی

35232120کارشناسی
38262220کارشناسی ارشد

48332522دکتري

لی کـه فـرد بـا مـدرك تحصـی     توجه به نوع مدرك و مدت زمانیبا سنوات خدمتامتیاز:1تبصره -
مربوط مشغول به خدمت بوده است محاسبه می شود.

.گرددمیمحاسبهخدمتابتدايازهموارهسنوات خدمتامتیاز: 2تبصره -
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امتیاز مدرك تحصـیلی در زمـان اسـتخدام    : امتیاز سنوات خدمت سربازي بر اساس ضریب3تبصره -
محاسبه خواهد شد.

: ایثارگران و فرزندان محترم شهدا تابع قوانین خاص خود می باشند.4تبصره -
:سنوات مدیریتی-2-ب

مدیریتی و اجرائی مندرج در تشکیالت تفضیلی دانشگاه بر اسـاس  سابقههر ساليبه ازاامتیاز این عامل 
امتیاز بـراي  50و 2رتبهامتیاز براي 40، 3رتبهامتیاز براي 30براي مهارتی، امتیاز20جدول ذیل و تا سقف 

تعلق می گیرد.  1رتبه
)2–( جدول ب 

مدیر یا عنوان
عناوین مشابه

عناوین معاون مدیر یا 
مشابه

رئیس اداره یا 
رئیس گروه

معاون اداره یا 
کارشناس مسئول

امتیاز به ازاي هر سال 
1512108مدیریت در پست شغلی

تبصره: چنانچه عضو به صورت ابالغی به یکی از عناوین فوق منصوب شده باشد نیز از امتیـاز ایـن   -
بند برخوردار می گردد.

مصوب: ها و شوراهايهیئتها، کمیسیونتخصصی،هاي ها، کارگروهعضویت در کمیته–3–ب
امتیاز این بند به شوراها و کمیته ها و کارگروه هایی که به موجب مقررات دانشگاه ایجاد شـده و رسـمی   

بـراي امتیـاز 20و تا سـقف  امتیاز 15از سوي مسئولین ذیربط هر حکم یا ابالغ صادر شده به ازاي می باشند 
گیرد.تعلق می1رتبهامتیاز براي 50و 2رتبهبراي امتیاز40، 3رتبهامتیاز براي30رتبه مهارتی،

:ج) سوابق آموزشی
فراگیري و یا ارائه دوره ها ي آموزشی: -1-ج

شـرکت  بـراي به دوره هاي آموزشی مصوب دانشگاه در چارچوب نظام آموزش کارکنان امتیاز این عامل
.محاسبه می شودبرابر جدول ذیلامتیاز4ساعت 3و براي ارائه هر امتیاز2ساعت 3هر در

)1–(جدول ج 
قابل محاسبهحداکثر امتیاز رتبه

50مهارتی
380رتبه
2110رتبه
1140رتبه

باشد.ذخیره میقابلرتبه بعدبراياز هر رتبهامتیاز20سقفتاآموزشیهايامتیازات دورهتبصره: مازاد-
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:آموزش به همکاران-2-ج
.و...به طرق مختلف از جمله پاسخگویی به سواالت در زمینه شغلیاز طریق انتقال تجارب شغلی

منابع انسـانی به صورت میانگین امتیازات داده شده توسط مسئول واحد و هیئت اجراییمتیاز این عامل ا
امتیاز محاسبه خواهد شد.40تا سقف 

: تسلط به استفاده از نرم افزارهامیزان–3-ج
گردد.محاسبه میذیلجدولبرابرامتیاز50سقفتا وتأیید مرکز انفورماتیکوارائه گواهیباعاملاینامتیاز

)3-( جدول ج
امتیازمهارتردیف

8مفاهیم پایه فناوري اطالعات ( مبانی کامپیوتر و مدیریت فایلها )1
Internet(8و ارتباطات (اطالعات 2
Words(8واژه پردازها (3
Excel(8صفحه گستر(4
Access)(8بانکهاي اطالعاتی 5
Power point)(8ارائه مطالب 6
10استفاده از نرم افزار تخصصی7

سیسـکو،  )، MCSEگواهینامـه ماکروسـافت، دوره (  مدرك تحصیلی کامپیوتر وبه دارندگان:تبصره -
امتیـاز 50با تایید مرکز فناوري اطالعـات ،  مشابه عناوینیاو) از آموزشگاههاي معتبرCCIEدوره (

تعلق می گیرد.مربوط به مهارتهاي کامپیوتري
: میزان تسلط به زبان هاي خارجی-4-ج

و گواهی نامـه معتبـر زبـان خـارجی برابـر     امتیاز بر اساس مدرك تحصیلی50امتیاز این عامل تا سقف 
جدول ذیل محاسبه می گردد.

)4-(جدول ج
امتیازمقطع تحصیلی

13کاردانی

17کارشناسی

21کارشناسی ارشد

25دکتري

25دارندگان گواهی نامه هاي معتبر زبان



٨

مند تحصیلی بهرهمدركامتیازبرمازادامتیاز15از یخارجيهازبانمدرك تحصیلیدارندگانتبصره:-
می شوند.

: توسعه فردي-5-ج
کـارگیري آن  ه سطح دانش و معلومات و مهارت هاي شغلی و ببهره وري،افزایشتوسعه فرد که منجر به 

ص یبـا تشـخ  (مشارکت فعال در دوره هاي آموزشی مرتبط، خودآمـوزي و ...)  م وظایف شغلی گردد، در انجا
قابل محاسبه است.امتیاز 40حداکثراجراییهیئته و تأیید مربوطبالفصلمسئول 

:پژوهشی و فرهنگی–د) فعالیتهاي علمی
ابتکاري و یا گزارشهاي موردي:ارائه پشنهادات نو و -1-د

هایی که یا گزارشهیئت اجرایی رسیده که به تاییدنظام پیشنهادات شورايدر مصوبپیشنهاد به ازاء هر
منجر به صدور بخش نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و یا موجـب ارتقـاء کیفیـت و تسـهیل سـرعت در ارائـه       

براي هـر  این عاملقابل احتسابامتیازسقف می گیرد. امتیازاتی به شرح جدول ذیل تعلق خدمات شده باشد 
.امتیاز است50رتبه

)1-د(جدول 
در سطح واحدیا معاونتدر سطح دانشکدهدر سطح دانشگاه

503520

کارهاي بدیع هنري: اکتشاف و ارائه ،ثبت اختراع-2-د
-به تأیید کـارگروه علمـی  نموده وثبتراصورتیکه فرد اختراع، اکتشاف و یا یک اثر بدیع هنريدر

امتیـاز و حـداکثر تـا    25به ازاي هرمورد تا منابع انسانی دانشگاه رسیده باشداجرایی هیئتتخصصی منتخب 
امتیاز منظور می شود.50سقف 

: در مجالت معتبرشارانتو یامقاله در سمینارهاي علمیارائه -3-د
از محاسبه می گردد.  یامت50جدول ذیل و تا سقفبرابرمقاله چاپ هریا وارائهامتیاز این عامل به ازاي 

)3-جدول د( 

به ازاي هر یک 
مقاله

چاپ در مجالت یا 
نشریات

ترویجی-علمی

ارائه در 
سمینارهاي داخلی

ارائه درسمینارهاي 
بین المللی 

چاپ در مجالت یا 
نشریات 

پژوهشی-علمی

چاپ در مجالت یا 
نشریات بین المللی 

)ISI,ISC,scopus(

3550تا 2525تا 2215تا 2012تا 15امتیاز
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% امتیاز این عامل تعلق می گیرد.80به مقاالت غیرمرتبط با رشته شغلی عضو : 1تبصره-
و 60، 80به عنوان نفر دوم، سوم و یا چهارم ارائه دهنده باشـد بـه ترتیـب از    عضو: چنانچه 2تبصره-

% امتیازات فوق بهره مند می گردد.40

: و ترجمه کتاب، گردآوريتألیف-4-د
امتیاز بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد.50امتیاز این عامل تا سقف 

)5-جدول د( 

ترجمه و تدوینگردآوري تألیفنوع

503540سقف امتیاز

% 80تبصره: چنانچه عضو تألیف، ترجمه و یا گردآوري غیرمرتبط بـا رشـته شـغلی ارائـه نمایـد از      -
امتیازات فوق بهره مند می گردد.

: ائه طرحهاي تحقیقاتی و یا اجراییار-5-د
امتیاز این عامل متناسب با هر طرح که اهمیت و اثر گذاري آن در جهت ارتقاء کیفیـت، کـاهش هزینـه،    

امتیـاز  20دانشگاه تـا سـقف   پژوهشی شورايتسهیل و سرعت ارائه خدمات باشد. پس از تأیید طرح توسط 
محاسبه می شود.امتیاز30حداکثر براي هر مورد و

% امتیاز ایـن عامـل   50و 60، 70، 80همکاران اول، دوم، سوم و چهارم به بعد به ترتیب از : 1تبصره-
.بهره مند می شوند

% امتیاز مربوطه بهـره  50: در صورتی که طرح تحقیقاتی با رشته شغلی مرتبط نباشد عضو از 2تبصره -
مند می شود.

دریافت لوح تشویق و تقدیر: -6-د
ـ دریافت لوح و تشویق هاي کتبی است. امتیاز این عامل برمبناي  از یبه ازاي دریافت لوح یا تشویق کتب

تـا  وامتیـاز 20مقامات سیاسی تـا  امتیاز،25و روساي دانشکده امتیاز، معاونین دانشگاه30ریاست دانشگاه 
.به اعضاء تعلق خواهد گرفتزایامت50سقف 

: کسب عنوان عضو نمونه-7-د
کسب عنـوان عضـو   ، 45ینمونه استانی و شهرستانامتیاز،50به ازاي کسب عنوان عضو نمونه کشوري 

گردد.امتیاز محاسبه می50سقفتاحداکثروامتیاز،35حوزهعضو نمونه امتیاز، کسب عنوان40دانشگاه نمونه
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امتیـاز محاسـبه   35اد ملی نخبگان در اولین ارتقاء حـداکثر  یبراي اعضاي نخبه مورد تأیید بن:1تبصره-
می گردد.

کسب شـده در آن سـال   عنوانباالترین، امتیازدر محاسبه امتیاز کارمند نمونه براي هر سال:2تبصره-
مالك عمل می باشد.

:و مذهبیتعظیم شعائر اسالمی-8-د
بـراي رتبـه   اجرائی هیئتصورت میانگین امتیازات داده شده توسط مدیر واحد و کارگروه ه بامتیاز این عامل 

امتیـاز  70تـا سـقف   1امتیاز و براي رتبه 60تا 2امتیاز، براي رتبه 50تاسقف 3امتیاز، براي رتبه 40مهارتی 
محاسبه خواهد شد.

اجتماعیاحترام به ارزشهاي اسالمی و شئونات -
و عدالت و انصاف در ارائه خدماتنزاکت ،رعایت ادب-
آراستگی ظاهري-
رعایت حجاب اسالمی-
شرکت در مراسمات مذهبی-
امر به معروف و نهی ازمنکر-
تالش در جهت انجام واجبات و ترك محرمات-

:تکریم ارباب رجوع-9-د

بـراي رتبـه   اجرائی هیئتو کارگروه صورت میانگین امتیازات داده شده توسط مدیر واحد ه امتیاز این عامل ب
امتیـاز 70تـا سـقف   1امتیاز و بـراي رتبـه  60تا 2امتیاز، براي رتبه50تاسقف 3امتیاز، براي رتبه40مهارتی 

محاسبه خواهد شد.  
ارائه خدمات به ارباب رجوعينظم و آمادگی برا-
و همکارانمدیر و سرپرستانبرخورد مناسب با -
در اولویت قرار دادن امور محوله به سایر امور-
آمادگی براي ارائه اطالعات و توضیحات کافی-
وجود تمایالت مثبت به کار متناسب با نوع کار و فعالیتها-

:مشارکت در فعالیت هاي فرهنگی-10-د
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بـراي  اجرائـی  هیئتو کارگروه صورت میانگین امتیازات داده شده توسط مدیر واحد ه امتیاز این عامل ب
70تـا سـقف   1امتیاز و بـراي رتبـه   60تا 2امتیاز، براي رتبه 50تاسقف 3امتیاز، براي رتبه 40مهارتی رتبه 
محاسبه خواهد شد. امتیاز
عضویت در بسیج کارکنان-
فرهنگیيشرکت در مراسم ها-
امور فوق برنامههمکاري در -
همکاري با تشکل هاي فرهنگی-

.استاحتسابقابلبعديرتبهبراي5-دالی1-دبندازشدهکسبامتیازمازاد:  تبصره-

علمـی  هیئـت ي غیر( فرم ارتقاء رتبه اعضـا هااعضاء موظفند در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرم-7ماده 
علمی ) و ارائه مستندات الزم اقـدام  هیئتارتقاء رتبه اعضاي غیرنامهشیوه 4، موضوع ماده دانشگاه  گلستان

کارگزینی دانشگاه اطالع دهند.ادارهنموده و مراتب را به
خواهد بود.عضوو ارائه مدارك به عهده ها بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل فرم 

تصویب قابل بازنگري می باشد.زمانپس از سه سال ازشیوه نامهاین -8ماده 

منـابع  ئت اجرایـی هیمورخ جلسه شماره   درتبصره21ماده و 9در شیوه نامهاین -9ماده 
.مورد بازنگري قرار گرفتانسانی دانشگاه 


