بسمه تعالی

شیوه نامه اجرائی ارتقاء رتبه دانشگاه گلستان
( موضوع ماده  24آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی )

هیئت اجرائی منابع انسانی دانشگاه گلستان در اجرای پیوست شماره سه و ماده  24آئین نامه استخدامی
اعضای غیرهیئت علمی ،شیوه نامه اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیئت علمی را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده  -1اعضای موضوع این شیوه نامه در صورت داشتن شرایط تحصیلی و تجربی مندرج در جدول ذیل
در صورت کسب حد نصاب الزم از سایر عوامل این شیوه نامه و مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به
ارزیابی عملکرد سه سال منتهی به تقا ضای رتبه آنان به ترتیب برای رتبه های مهارتی ،سه ،دو و یک کمتر از
« »85« ،»80« ،»75و «»90درصد نباشد ،پس از تکمیل فرم های مربوطه و با تصویب هیئت اجرائی دانشگاه به
رتبه باالتر ارتقاء می یابند:
(جدول شماره ) 1
ردیف

رتبه

1

مقدماتی

2

مهارتی

3

رتبه «»3

4

رتبه «»2

5

رتبه «»1

مدرک تحصیلی

حداقل مدت توقف در رتبه قبل (سال)

کاردانی یا سطح یک حوزه

0

کارشناسی یا سطح دو حوزه

0

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

0

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

0

کاردانی یا سطح یک حوزه

8

کارشناسی یا سطح دو حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

5

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

4

کاردانی یا سطح یک حوزه

10

کارشناسی یا سطح دو حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

5

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

4

کارشناسی یا سطح دو حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

6

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

6

کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

6

دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

6

 تبصره  :1افرادی که به استخدام دانشگاه در می آیند در رتبه مقدماتی قرار گرفته و برای ارتقا به رتبهباالتر می بایست حداقل زمان توقف مطابق جدول شماره « »1را سپری نمایند.
 تبصره  :2در صورتی که عضو مدرک تحصیلی باالتری را ارائه نماید زمان توقف برای رتبه بعدی بامدت زمان توقف در هر مدرک تحصیلی متناسب می گردد.
مثال:
فردی در تاریخ  1383/06/01با مدرک کاردانی اس تخدام ش ده اس ت و در تاریخ  1394/10/01مدرک
کارشناسی ارائه نموده ،ارتقای رتبه وی به این صورت محاسبه می گردد:
رتبه مهارتی= ( = 1391/06/01کاردانی) 1383/06/01 + 8استخدام
برای ارتقا به رتبه بعدی از تاریخ  1391/06/01تا تاریخ ( 1394/10/01به مدت  40ماه) با مدرک کاردانی
گذرانده است که بنا بر جدول تناسب ذیل مدت  24ماه برای ایشان در نظر گرفته می شود:
زمانی که مدرک کاردانی فرد برای رتبه « »3در نظر گرفته می شود  24 :ماه

 40ماه (مدت توقف برای رتبه «)»3
X

=

کاردانی ( 120ماه)
کارشناسی ( 72ماه)

بنابراین عضو جهت ارتقا به رتبه « »3از تاریخ ( 1394/10/01تاریخ اخذ مدرک کارشناسی) می بایست مدت
 48ماه دیگر را سپری نماید.
 48 = 1398/10/01ماه 1394/10/01 +
تاریخ ارتقای رتبه «: »3
 تب صره  :3دان شگاه می تواند عالوه بر وظایف پ ست مورد ت صدی اع ضا ،زمینه فعالیتهای وی در امورمشروحه ذیل را فراهم نماید:
الف – مطالعه و تحقیق در زمینه وظای ف محول و همکار در پروژه های تحقیقاتی و مطالعات مرتبط با وظایف
شغلی
ب -تالش برای ارتقاء سطح علمی به منظور ارائه پشنهادهای جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی
ج -تالش برای دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقاء کیفی حوزه
فعالیت خود
د -نوآوری در وظایف محول به گونه ای که موجب افزایش اثر بخشی و کارائی حوزه فعالیت عضو شود
ه -استفاده از فناوری های نوین در ارتباط با حوزه فعالیت های مربوط
 تبصره  :4ایام تعلیق ،آماده به خدمت ،مرخصی بدون حقوق ،انفصال موقت و مرخصی استعالجیموضوع ماده  62آیین نامه استخدامی جزو حداقل زمان ماندگاری ضروری برای ارتقای به مرتبه باالتر
قابل احتساب نیست و تاریخ استحقاق رتبه به همان میزان به تعویق می افتد.

2

ماده  -2اعضایی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه هستند حداکثر می توانند تا رتبه «»3
ارتقاء یابند.
 تب صره :در موارد خاص دارندگان مدرک تح صیلی کار شنا سی که در رتبه « »2قرار دارند  ،با حداقل 8سال توقف در رتبه « »2و ک سب حداقل دو سوم از حداکثر امتیازات تعیین شده در بند سوابق
اجرایی و تجربی و سه چهارم امتیاز از بند فعالیت های علمی ،پژوه شی و فرهنگی و ک سب حداقل
 1160امتیاز از مجموع عوامل چهارگانه با درخواست عضو موافقت واحد سازمانی و تصویب هیات
اجرایی می توانند به رتبه « »1ارتقاء یابند.
ماده  – 3عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن به شرح ذیل تعیین می گردد :
الف)سوابق تحصیلی ( بین  10تا  25درصد مجموع امتیازات )
ب) سوابق اجرایی و تجربی ( بین  10تا  35درصد مجوع امتیازات)
ج) سوابق آموزشی ( بین  5تا  20درصد مجموع امتیازات)
د) فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین  0تا  20درصد مجموع امتیازات)
(جدول شماره )3
مدرک تحصیلی
ردیف
عوامل ارتقاء

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی کارشناسی

مدرک تحصیلی کارشناسی

مدرک تحصیلی دکتری

کاردانی یا همتراز آن

یا همتراز آن

ارشد یا همتراز آن

یا همتراز آن

تا  140امتیاز

تا  210امتیاز

تا  280امتیاز

تا 350امتیاز

سوابق تحصیلی بین

1

 10تا  25درصد
مجموع امتیازات

(جدول شماره )4
ردیف

1

2

رتبه
عوامل ارتقاء
سوابق اجرائی و تجربی بین 10
تا  35درصد مجموع امتیازات

سوابق آموزشی بین  5تا 20
درصد مجموع امتیازات

رتبه مهارتی

رتبه «»3

رتبه «»2

رتبه «»1

 60تا210امتیاز

 85تا  290امتیاز

 110تا  385امتیاز

 140تا  490امتیاز

 30تا  120امتیاز

 40تا  170امتیاز

 55تا  220امتیاز

 70تا  280امتیاز

فعالیتهای علمی – پژوهشی و
3

فرهنگی بین  0تا  20درصد

تا  170امتیاز

تا  120امتیاز

تا  220امتیاز

تا  280امتیاز

مجموع امتیازات

 تبصره :حداقل 50درصد امتیازات کسب شده از بندهای « »2و « »3جدول شماره « »4می بایست دردوره توقف ارتقا به رتبه باالتر کسب شده باشد.
3

ماده  -4شاخصهای عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده  4این شیوه نامه به شرح ذیل می باشد :
الف – سوابق تحصیلی ( )350-140امتیاز

ب -سوابق اجرائی و تجربی ( )490-60امتیاز

الف -1 -مدرک تحصیلی

ب -1-سنوات خدمت

الف-2 -میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی

ب-2-سنوات مدیریتی

الف -3 -محل اخذ مدرک تحصیلی

ب-3-ع ضویت در کمیته ها ،کارگروه های تخ ص صی ،کمی سیونها،

الف-4 -معدل مدرک تحصیلی ارائه شده

هیئتها و شوراهای مصوب

ج -سوابق آموزشی ( ) 280-30امتیاز

د -فعالیتهای علمی– پژوهشی و فرهنگی (  ) 120 -280امتیاز

ج -1-فراگیری و یا ارائه دوره های آموزشی

د -1-ارائه پیشنهادات نو و ابتکاری

ج -2-آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی

د -2-اکتشافات و اختراعات و کارهای هنری

ج -3-میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها

د -3-انتشار مقاالت در مجالت معتبر

ج -4-میزان تسلط به زبانهای خارجی

د-4-ایراد مقاالت در سمینارهای علمی

ج -5-توسعه فردی

د -5-تالیف و ترجمه کتاب
د -6-ارائه ،مشارکت و همکاری در طرحهای پژوهشی و مطالعاتی
د -7-ارائه گزارشها موردی
د -8-دریافت لوح تشویق و تقدیر
د-9-اقدامات فناورانه
د -10-کسب عنوان عضو نمونه
د-11-تکریم ارباب رجوع
د-12-تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی
د -13-مشارکت در فعالیت های فرهنگی

ماده  -5حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل چهارگانه برای ارتقاء به رتبه
های مهارتی »2« ،»3« ،و « »1به شرح جدول ذیل می باشد:
(جدول شماره ) 2
حداقل امتیاز مورد نیاز بر اساس مدرک تحصیلی
ردیف

موضوع
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1

ارتقا به رتبه مهارتی

470

500

540

600

2

ارتقا به رتبه «»3

680

720

770

850

3

ارتقا به رتبه «»2

-

930

1000

1100

4

ارتقا به رتبه «»1

-

-

1200

1300

4

ماده  - 6نحوه احتساب امتیازات:
الف) سوابق تحصیلی:
سقف امتیاز این عامل به میزان  %25مجموع امتیازات هر رتبه بر ا ساس سه شاخص میزان ارتباط ر شته
تحصیلی با رشته شغلی ،محل اخذ و معدل مدرک تحصیلی برابر جدول ذیل محاسبه می گردد:
(جدول الف)
رتبه/مدرک

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

دکتری

مرتبط

70

105

140

175

غیرمرتبط

56

84

112

140

دولتی (روزانه و شبانه)

40

60

80

100

پیام نور ،آزاد و پردیسهای دانشگاهی

34

51

68

85

علمی کاربردی ،غیر انتفاعی و سایر دانشگاه ها

30

45

60

75

17-20

30

45

60

75

14-16/99

25

37.5

50

62.5

12-13/99

20

30

40

50

17-20

27

40.5

54

67.5

14-16/99

22.5

34

45

56

12-13/99

18

27

36

45

17-20

24

36

48

60

14-16/99

20

30

40

50

12-13/99

16

24

32

40

140

210

280

350

ارتباط مدرک
تحصیلی با شغل

محل اخذ مدرک
تحصیلی

دولتی (روزانه و شبانه)

معدل مدرک

پیام نور ،آزاد و پردیسهای

تحصیلی

دانشگاهی

علمی کاربردی ،غیر انتفاعی و
سایر دانشگاه ها

سقف امتیاز :

 تبصره  :1امتیاز سوابق تحصیلی با آخرین مدرک تحصیلی عضو در زمان ارتقا محاسبه می گردد.ب) سوابق اجرائی و تجربی :

ب -1-سنوات خدمت:
امتیاز این عامل برای هر سال خدمت مرتبط با شغل مورد ت صدی و نوع مدرک تح صیلی ،برابر (جدول
ب )1-از فرمول زیر محاسبه می شود:
5

ضریب امتیاز مدرک × سنوات خدمت به روز

= امتیاز سنوات خدمت

360
( جدول ب) 1 -
رتبه /مدرک

مهارتی

رتبه 3

رتبه 2

رتبه 1

دیپلم

20

13

10

10

کاردانی

27

17

15

15

کارشناسی

35

23

21

20

کارشناسی ارشد

38

26

22

20

 تبص ره  :1امتیاز س نوات خدمت با توجه به نوع مدرک و مدت زمانی که فرد با مدرک تحص یلیمربوط مشغول به خدمت بوده است محاسبه می شود.
 تبصره  : 2امتیاز سنوات خدمت همواره از ابتدای خدمت محاسبه می گردد. تب صره  :3امتیاز سنوات خدمت سربازی بر ا ساس ضریب امتیاز مدرک تح صیلی در زمان ا ستخداممحاسبه خواهد شد.
 -تبصره  :4ایثارگران و فرزندان محترم شهدا تابع قوانین خاص خود می باشند.

ب -2-سنوات مدیریتی:
امتیاز این عامل به ازای هر سال سابقه مدیریتی و اجرائی مندرج در تشکیالت تفضیلی دانشگاه بر اساس
جدول ذیل و تا س قف  20امتیاز برای مهارتی 30 ،امتیاز برای رتبه « 40 ،»3امتیاز برای رتبه « »2و  50امتیاز
برای رتبه « »1تعلق می گیرد.
( جدول ب – ) 2
عنوان

مدیر یا

معاون مدیر یا عناوین

رئیس اداره یا

معاون اداره یا

عناوین مشابه

مشابه

رئیس گروه

کارشناس مسئول

15

12

10

8

امتیاز به ازای هر سال
مدیریت در پست شغلی

 تب صره :چنانچه ع ضو به صورت ابالغی به یکی از عناوین فوق من صوب شده با شد نیز از امتیاز اینبند برخوردار می گردد.

ب–  – 3عضویت در کمیته ها ،کارگروه های تخصصی ،کمیسیون ها ،هیئت ها و شوراهای مصوب:
امتیاز این بند به شوراها و کمیته ها و کارگروه هایی که به صورت ر سمی و به موجب مقررات دان شگاه
ایجاد شده به ازای هر حکم یا ابالغ صادر شده از سوی م سئولین ذیربط  15امتیاز و تا سقف  20امتیاز برای
رتبه مهارتی 30 ،امتیاز برای رتبه « 40 ،»3امتیاز برای رتبه « »2و  50امتیاز برای رتبه « »1تعلق می گیرد.
6

ج) سوابق آموزشی:

ج -1-فراگیری و یا ارائه دوره ها ی آموزشی:
امتیاز این عامل به دوره های آموز شی م صوب دان شگاه در چارچوب نظام آموزش کارکنان برای شرکت
در هر « »3ساعت « »2امتیاز و برای ارائه هر « »3ساعت « »4امتیاز برابر جدول ذیل محاسبه می شود.
(جدول ج – )1
رتبه

حداکثر امتیاز قابل محاسبه

مهارتی

50

رتبه «»3

80

رتبه «»2

110

رتبه «»1

140

ج -2-آموزش به همکاران:
از طریق انتقال تجارب شغلی به طرق مختلف از جمله پاسخگویی به سواالت در زمینه شغلی و. ...
امتیاز این عامل به صورت میانگین امتیازات داده شده تو سط م سئول واحد و هیئت اجرایی منابع ان سانی
تا سقف  40امتیاز محاسبه خواهد شد.

ج – 3 -میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها:
امتیاز این عامل با ارائه گواهی و تأیید مرکز انفورماتیک و تا سقف  50امتیاز برابر جدول ذیل محاسبه می گردد.
( جدول ج) 3 -
ردیف

مهارت

امتیاز

1

مفاهیم پایه فناوری اطالعات ( مبانی کامپیوتر و مدیریت فایلها )

8

2

اطالعات و ارتباطات ()Internet

8

3

واژه پردازها ()Words

8

4

صفحه گستر( )Excel

8

5

بانکهای اطالعاتی ))Access

8

6

ارائه مطالب ))Power point

8

7

استفاده از نرم افزار تخصصی

10

 تب صره  :به دارندگان مدرک تح صیلی کامپیوتر و گواهینامه ماکرو سافت ،دوره ( ،)MCSEسی سکو،دوره ( )CCIEاز آموزش گاههای معتبر و یا عناوین مش ابه با تایید مرکز فناوری اطالعات  50 ،امتیاز
مربوط به مهارتهای کامپیوتری تعلق می گیرد.
7

ج -4 -میزان تسلط به زبان های خارجی:
امتیاز این عامل تا سقف  50امتیاز بر اساس مدرک تحصیلی و گواهی نامه معتبر زبان خارجی برابر جدول
ذیل محاسبه می گردد.
(جدول ج)4-
مقطع تحصیلی

امتیاز

کاردانی

13

کارشناسی

17

کارشناسی ارشد

21

دکتری

25

دارندگان گواهی نامه های معتبر زبان

25

 تبصره :دارندگان مدرک تحصیلی زبان های خارجی از  15امتیاز مازاد بر امتیاز مدرک تحصیلی بهره مندمی شوند.

ج -5 -توسعه فردی:
توسعه فرد که منجر به افزایش بهره وری ،سطح دانش و معلومات و مهارت های شغلی و به کارگیری آن
در انجام وظایف شغلی گردد( ،م شارکت فعال در دوره های آموز شی مرتبط ،خودآموزی و  )...با ت شخیص
مسئول بالفصل مربوطه و تأیید هیئت اجرایی حداکثر 40امتیاز قابل محاسبه است.

د) فعالیتهای علمی– پژوهشی و فرهنگی:

د -1 -ارائه پشنهادات نو و ابتکاری و یا گزارشهای موردی:
به ازاء هر پیشنهاد مصوب در شورای نظام پیشنهادات که به تایید هیئت اجرایی رسیده یا گزارش هایی که
منجر به ص دور بخش نامه ،دس تورالعمل ،ش یوه نامه و یا موجب ارتقاء کیفیت و تس هیل س رعت در ارائه
خدمات شده باشد امتیازاتی به شرح جدول ذیل تعلق می گیرد .سقف امتیاز قابل احتساب این عامل برای هر
رتبه  50امتیاز است.
(جدول د) 1 -
در سطح دانشگاه

در سطح دانشکده یا معاونت

در سطح واحد

50

35

20
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د -2 -ثبت اختراع ،اکتشاف ،ارائه کارهای بدیع هنری و اقدامات فناورانه:
در ص ورتیکه فرد اختراع ،اکتش اف ،یک اثر بدیع هنری و یا یک نوآوری فناورانه را ثبت نموده و به
تأیید کارگروه علمی -تخ ص صی منتخب هیئت اجرایی منابع ان سانی دان شگاه ر سانده با شد به ازای هرمورد تا
 25امتیاز و حداکثر تا سقف  50امتیاز منظور می شود.

د -3 -ارائه مقاله در سمینارهای علمی و یا انتشار در مجالت معتبر:
امتیاز این عامل به ازای ارائه و یا چاپ هر مقاله برابر جدول ذیل و تا سقف  50امتیاز محاسبه می گردد.
( جدول د) 3 -
به ازای هر یک
مقاله

امتیاز

چاپ در مجالت یا
نشریات
علمی-ترویجی

 15تا 20

ارائه در

ارائه درسمینارهای

سمینارهای داخلی

بین المللی

 12تا 22

 15تا 25

چاپ در مجالت یا

چاپ در مجالت یا

نشریات

نشریات بین المللی

علمی-پژوهشی

()ISI,ISC,scopus

 25تا 35

50

 تبصره :1به مقاالت غیرمرتبط با رشته شغلی عضو  %80امتیاز این عامل تعلق می گیرد. تب صره :2چنانچه ع ضو به عنوان نفر دوم ،سوم و یا چهارم ارائه دهنده با شد به ترتیب از  60 ،80و 40%امتیازات فوق بهره مند می گردد.

د -4 -تألیف ،گردآوری و ترجمه کتاب:
امتیاز این عامل تا سقف  50امتیاز بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد.
( جدول د) 5-
نوع

تألیف

گردآوری و تدوین

ترجمه

سقف امتیاز

50

35

40

 تبص ره :چنانچه عض و تألیف ،ترجمه و یا گردآوری غیرمرتبط با رش ته ش غلی ارائه نماید از %80امتیازات فوق بهره مند می گردد.

د -5-ارائه طرحهای تحقیقاتی و یا اجرایی:
امتیاز این عامل متناس ب با هر طرح که اهمیت و اثر گذاری آن در جهت ارتقاء کیفیت ،کاهش هزینه،
ت سهیل و سرعت ارائه خدمات با شد .پس از تأیید طرح تو سط شورای پژوه شی دان شگاه تا سقف  20امتیاز
برای هر مورد وحداکثر  30امتیاز محاسبه می شود.
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 تب صره  :1همکاران اول ،دوم ،سوم و چهارم به بعد به ترتیب از  60 ،70 ،80و  %50امتیاز این عاملبهره مند می شوند.
 تبصره  :2در صورتی که طرح تحقیقاتی با رشته شغلی مرتبط نباشد عضو از  %50امتیاز مربوطه بهره مندمی شود.

د -6 -دریافت لوح تشویق و تقدیر:
امتیاز این عامل برمبنای دریافت لوح و ت شویق های کتبی ا ست .به ازای دریافت لوح یا ت شویق کتبی از
ریا ست دان شگاه  30امتیاز ،معاونین دان شگاه و رو سای دان شکده  25امتیاز ،مقامات سیا سی تا  20امتیاز و تا
سقف  50امتیاز به اعضاء تعلق خواهد گرفت.

د -7 -کسب عنوان عضو نمونه:
به ازای ک سب عنوان ع ضو نمونه ک شوری  50امتیاز ،نمونه ا ستانی و شهر ستانی  ،45ک سب عنوان ع ضو
نمونه دانشگاه  40امتیاز ،کسب عنوان عضو نمونه حوزه  35امتیاز ،و حداکثر تا سقف 50امتیاز محاسبه می گردد.
 تب صره :1برای اع ضای نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان در اولین ارتقاء حداکثر  35امتیاز محا سبهمی گردد.
 تب صره :2در محا سبه امتیاز کارمند نمونه برای هر سال ،امتیاز باالترین عنوان ک سب شده در آن سالمالک عمل می باشد.

د -8 -تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی:
امتیاز این عامل به صورت میانگین امتیازات داده شده تو سط مدیر واحد و کارگروه هیئت اجرائی برای رتبه
مهارتی  40امتیاز ،برای رتبه « »3تاس قف  50امتیاز ،برای رتبه « »2تا  60امتیاز و برای رتبه « »1تا س قف 70
امتیاز محاسبه خواهد شد.
 احترام به ارزشهای اسالمی و شئونات اجتماعی رعایت ادب ،نزاکت و عدالت و انصاف در ارائه خدمات آراستگی ظاهری رعایت حجاب اسالمی شرکت در مراسمات مذهبی امر به معروف و نهی ازمنکر تالش در جهت انجام واجبات و ترک محرمات10

د -10-تکریم ارباب رجوع:
امتیاز این عامل به صورت میانگین امتیازات داده شده تو سط مدیر واحد و کارگروه هیئت اجرائی برای رتبه
مهارتی  40امتیاز ،برای رتبه 3تاس قف  50امتیاز ،برای رتبه 2تا  60امتیاز و برای رتبه 1تا س قف  70امتیاز
محاسبه خواهد شد.
 نظم و آمادگی برای ارائه خدمات به ارباب رجوع برخورد مناسب با مدیر و سرپرستان و همکاران در اولویت قرار دادن امور محوله به سایر امور آمادگی برای ارائه اطالعات و توضیحات کافی -وجود تمایالت مثبت به کار متناسب با نوع کار و فعالیتها

د -11-مشارکت در فعالیت های فرهنگی:
امتیاز این عامل به صورت میانگین امتیازات داده شده تو سط مدیر واحد و کارگروه هیئت اجرائی برای
رتبه مهارتی  40امتیاز ،برای رتبه « »3تا سقف  50امتیاز ،برای رتبه « »2تا  60امتیاز و برای رتبه « »1تا سقف
 70امتیاز محاسبه خواهد شد.
 عضویت در بسیج کارکنان شرکت در مراسم های فرهنگی همکاری در امور فوق برنامه -همکاری با تشکل های فرهنگی

ماده  -7اعض اء موظفند در موعد مقرر نس بت به تکمیل فرم ها ( فرم ارتقاء رتبه اعض ای غیرهیئت علمی
دانشگاه گلستان ،موضوع ماده  4شیوه نامه ارتقاء رتبه اعضای غیرهیئت علمی ) و ارائه مستندات الزم اقدام
نموده و مراتب را به اداره کارگزینی دانشگاه اطالع دهند.
بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل فرم ها و ارائه مدارک به عهده عضو خواهد بود.
ماده  -8این شیوه نامه پس از سه سال از زمان تصویب قابل بازنگری می باشد.
ماده  -9این شیوه نامه در  9ماده و  22تب صره در جل سه شماره  63مورخ  97/09/19هیئت اجرایی منابع
انسانی دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفت.
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