
1 

 

 تعالی سمهاب
 

  غیر هیأت علمی دانشگاه شیرازاعضای  بهرت یاجرایی ارتقا نامهشیوه
 1397/ 1/7 -رتبه   ارتقایاجرایی دستورالعمل   6بر اساس ماده 

 

استخدامی   نامهآیین  3و پیوست شماره    42اعضاء واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده       

 ارتقایغیر هیأت علمی در صورت کسب حد نصاب الزم از عوامل زیر با تصویب هیأت اجرایی به رتبه باالتر    یاعضا

 یابند.می 

 

  سوابق تحصیلی  :1ماده 

 باشد:به شرح زیر مینامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی آیین 3امتیاز این ماده بر اساس پیوست شماره 
 امتیاز 350 دکترا: امتیاز 280 فوق لیسانس: امتیاز 210لیسانس:  امتیاز 140 :دیپلمفوق 

 

 (%35): امتیاز مدرک تحصیلی  -1-1
 

 (%35) مورد تصدی: شغلبا  رشته تحصیلی  میزان ارتباط -1-2

 %0مرتبط: غیر  %80مرتبط:  معادل %100مرتبط: 

با مدرک   غیر مرتبطصالحدید دستگاه در سمت شغلی  به  عضو    این است که چنانچه  "معادل مرتبط"منظور از   –تبصره   ✓

سال در زمینه شغل مورد  3در صورتیکه بیش از و همچنین  مشغول به کار گردد ،قبلی مرتبطتحصیلی یا سمت شغلی 

 گردد.منظور می "مرتبطمعادل "مدرک غیر مرتبط وی  ،تصدی اشتغال داشته باشد
 

 (%20) اخذ مدرک تحصیلی:محل  -1-3

 باشد:محل اخذ مدرک تحصیلی به شرح زیر می امتیاز

 درصد ها و مؤسسات آموزش عالینام دانشگاه ردیف

 %100 (1های برتر کشور )سطح دانشگاه 1

 %90 هاهای دولتی مرکز استاندانشگاه 2

 %80 های دولتیسایر دانشگاه 3

 %70 هاآزاد، پیام نور و غیر انتفاعی مراکز استان هایدانشگاه 4

 %60 هاها و مؤسسات آموزش عالی مراکز استانسایر دانشگاه 5

 %50 ها و مؤسسات آموزش عالیسایر دانشگاه 6
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 (%10)دل مدرک تحصیلی: مع -1-4

 امتیاز معدل

19-20 100% 

18-18.99 90% 

16-17.99   80% 

14-15.99   60% 

 %40 13.99تا 

  نمایند، امتیازات بر ایثارگران )جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا( که از یک مقطع تحصیلی باالتر استفاده می -1تبصره

 گردد.اساس آخرین مدرک ارائه شده محاسبه می

    ترین باشند از پایینایثارگران با مدرک تحصیلی دیپلم که شرایط استفاده از یک مقطع تحصیلی باالتر را دارا می  -2تبصره

 گردند.امتیازات مدرک تحصیلی کاردانی برخوردار می
 

  سوابق اجرایی و تجربی:: 2ماده 
 (86)صفحه  باشد.استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به شرح می نامهآیین 3امتیاز این ماده بر اساس پیوست شماره 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 امتیاز 490تا  140 امتیاز 385تا  110 امتیاز 290تا  85 امتیاز 210تا  60
 

مندرج   تحصیلیمدرک  مبنای  برای هر سال خدمت بر    مدرکضریب امتیاز    اعمالامتیاز این شاخص با  سنوات خدمت:    -2-1

 .شودزیر محاسبه میو جدول فرمول  براساس، در احکام کارگزینی
 

 سوابق تجربی(امتیاز  =)ضریب امتیاز مدرک × سنوات خدمت 

 دکتری  فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم  زیردیپلمدیپلم و  مقطع تحصیلی  

 ضرایب 

 39.4 31.5 26.3 19.7 15 مهارتی

 27.2 21.8 18.2 15.1 15 3رتبه 

 20.7 18.1 16.1 13.4 15 2رتبه 

 18.4 16.8 14.2 13.4 15 1رتبه 

 

  و مدت زمانی است که فرد با مدرک تحصیلی مربوط مشغول خدمت بوده است.  مقطعضریب امتیاز با توجه به  -1تبصره

 شود.می تعیین باالمالک محاسبه سنوات خدمت، احکام و قراردادهای کارگزینی است. ضریب امتیاز مطابق جدول 

  همواره از مجموع حاصل ضرب امتیاز سنوات خدمت به صورت تجمیعی تحصیلی  مقاطع مختلف    با  تجربیسوابق    -2  تبصره

 گردد.محاسبه می
 

هر سال تصدی پست مدیریتی و اجرایی مندرج در تشکیالت دانشگاه  امتیاز این شاخص به ازای سنوات مدیریتی: -2-2

 گردد.محاسبه می امتیاز 75و تا سقف  زیراساس جدول بر باشد،صالح ابالغ مراجع ذیا یکه طی حکم کارگزینی و 

 مدیر یا رییس مرکز عنوان
معاون مدیر یا معاون 

 رییس مرکز

رییس اداره یا رییس 

 گروه

معاون اداره یا 

 کارشناس مسئول

امتیاز به ازای هر سال 

 سرپرستی و مدیریتی
10 8 6 4 
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به ازای هر سال عضویت ها و شوراهای مصوب:  ها، هیأتهای تخصصی، کمیسیون ها، کارگروهعضویت در کمیته  -2-3

 شود.محاسبه می امتیاز 50 و حداکثر تا امتیاز 10

 یا باالترین رئیسه هایی که احکام آن به امضاء یکی از اعضای هیأت ها و کارگروهصرفًا امتیاز عضویت در کمیته -1 تبصره

محاسبه   شود موردهای رسمی که حکم آن توسط مراجع ذیصالح صادر میعضویت در هیأت  وباشد    مقام واحد سازمانی

 گیرد.قرار می
 

  سوابق آموزشی3ماده : 
 باشد.نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به شرح زیر میآیین 2امتیاز این ماده بر اساس پیوست شماره 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 امتیاز 280تا  70 امتیاز 220تا  55 امتیاز 170تا  40 امتیاز 120تا  30
 

 امتیاز  1ساعت دوره آموزشی مصوب دانشگاه  3هر  رایشاخص بامتیاز این های آموزشی: فراگیری و یا ارائه دوره -3-1

سوابق تدریس در دانشگاه  ،چنانچه عضو .باشدمی حداکثر سقف امتیاز این شاخص مطابق جدول زیرگردد. تعیین می

به مجموع امتیازات کسب امتیاز  1 ،ساعت تدریس 2هر  یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید را داشته باشد به ازای

 .گردد، اضافه میتا سقف تعیین شدهشده وی 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

40 100 160 220 
 

حداکثر امتیاز این شاخص بر اساس سنوات خدمت قابل قبول به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی:  آموزش -3-2

 گردد.و به شرح جدول زیر محاسبه می 1شماره  فرمامتیاز مشروط به تأیید رییس واحد در  14تا سقف 

 سال و بیشتر  18 سال  18تا   12 سال  12تا   سنوات خدمت

 14 5/10 7 امتیاز
 

فرم بر اساس  امتیاز 65تا حداکثر  زیرامتیاز این شاخص بر اساس جدول افزارها: میزان تسلط به استفاده از نرم -3-3

 گردد.محاسبه می 2شماره 

 سقف امتیاز مهارت ردیف 

 5 مفاهیم پایه فناوری اطالعات 1

 5 هااستفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 2

 5 (Word)واژه پردازها  3

 5 (Excel)صفحه گستر  4

 5 (Power point)ارائه مطالب  5

 5 (Access)بانکهای اطالعاتی  6

 5 (Internet)اطالعات و ارتباطات  7

 های تخصصی با تأیید مرکز فناوری اطالعاتیا دریافت گواهینامهافزارهای تخصصی استفاده از نرم 8

 امتیاز( 10 موردهر  ی)به ازا

30 

 65 جمع 9
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 های شغلی رسته های تحصیلی مرتبط در شرایط احراز رشتهبه دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته -1 تبصره

 گیرد.تعلق می امتیاز 65فناوری اطالعات 

 افزارهای دانشگاه شیراز مانند:  از نرم عمومی  استفاده  -2 تبصره( سامانه اداری و مالیSUFA)  ،SESSو   اداری  اسیونم، اتو

مرتبط با " تخصصیافزارهای از نرماستفاده  امتیاز گردد. الزم به ذکر استافزارهای تخصصی محسوب نمی... جزء نرم

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  یامدیریت امور اداری درخواست رئیس واحد و تأیید  هب عضو، "شغل مورد تصدی

 باشد.دانشگاه شیراز قابل احتساب می

 

مون تعیین سطح توسط مرکز بر اساس آز امتیاز 40امتیاز این شاخص تا سقف  های خارجی:میزان تسلط به زبان  -3-4

 گردد.تعیین میدانشگاه  زبان آموزش
 

 خارجی )انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی،  هایهای تحصیلی زبانبه دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته -1 تبصره

 گیرد.های خارج از کشور مورد تأیید وزارت علوم، سقف امتیاز تعلق میالتحصیالن یکی از دانشگاهو یا فارغ  روسی و ...(

 توسط مرکز  آنامتیاز تطبیق و کسب تخصصی زبان خارجی را ارائه نماید،  هایچنانچه عضو یکی از گواهینامه -2 تبصره

 گردد.می انجامزبان دانشگاه شیراز 

 د کرد.ناخذ خواه این بند رانمره  8کسانی که مدرک دانشگاهی دارند حداقل  -3 تبصره ✓

 

های عضو در انجام وظایف شغلی گردد. بر اساس شاخص وریتوسعه فردی که منجر به افزایش بهره توسعه فردی: -3-5

 2فرم شماره بر اساس  امتیاز 30حداکثر ویژه تأثیرگذار در توسعه عملکرد فردی و با تشخیص باالترین مقام واحد 

 گردد.محاسبه می
 

  پژوهشی و فرهنگی -های علمی: فعالیت4ماده 
 باشد:نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به شرح زیر میآیین 2امتیاز قابل محاسبه در این ماده بر اساس پیوست شماره 

 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 امتیاز 280تا  امتیاز 220تا  امتیاز 170تا  امتیاز 120تا 

 4-1جدول 
 

 :دباش( به شرح زیر می87نامه )ص آیین 3پیوست شماره  4ماده  "د"س بند ماده بر اساهای این شاخص
 اکتشافات، اختراعات و کارهای هنری -2  ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری -1

 ارائه مقاالت در سمینارهای علمی  -4  انتشار مقاالت در مجالت معتبر  -3

 همکاری در طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتیارائه، مشارکت و  -6   تألیف و ترجمه کتاب  -5

 دریافت لوح تشویق و تقدیر -8   ارائه گزارشهای موردی   -7

 تکریم ارباب رجوع  -10   کسب عنوان عضو نمونه  -9

 مشارکت در فعالیتهای فرهنگی -12  تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی  -11

 اقدامات فناورانه -13
 

 :ندوشتقسیم میزیر فوق به سه گروه  هایشاخص
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و بر اساس بندهای زیر  2-4حداکثر تا امتیازات مندرج در جدول بوده و  9تا  7و  1بندهای شامل  این گروه :اولگروه 

 گردد.محاسبه می
 

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

 امتیاز 190تا  امتیاز 140تا  امتیاز 100تا  امتیاز 60تا 

 4-2جدول 

 

 4-3بر اساس جدول  و ریافت الواح تشویق و تقدیرامتیاز این عامل بر مبنای ددریافت لوح تشویق و تقدیر:  -4-1-1

 گیرد.میتعلق  4-3سقف موضوع جدول درصد  60محاسبه و حداکثر تا 
 

 هر مورد مقامات رسمی دانشگاه هر مورد مقامات رسمی کشوری

 10 ریاست دانشگاه 20 گانهرؤسای قوای سه 

های زیرمجموعه و رؤسای سازمان وزیر

 گانه رؤسای قوای سه 
15 

رییس  و مدیران زیرمجموعه معاونین

 دانشگاه
8 

 6 هامدیران دانشگاه و رؤسای دانشکده 10 معاونین وزیر

 4 هامعاون مدیر و معاون رؤسای دانشکده 8 استاندار

 2 بخشرییس اداره یا  6 معاون استاندار

   4 و شهردار فرماندار

   2 هامدیران سایر دستگاه

 4-3جدول 

   .شودمحاسبه می اداره یا بخشرییس عضو، معادل امتیاز مستقیم رییس هرگونه تقدیرنامه از تبصره:  ✓

 

 

و در صورت  امتیاز 10هر پیشنهاد مورد تأیید نظام پذیرش پیشنهادات،  ازایبه ارائه پیشنهادات نو و ابتکاری:  -4-1-2

 گیرد.تعلق می امتیاز 20اجرایی شدن 

کیفیت،  ارتقایتحلیلی در موضوعات مرتبط با شغل که موجب  گزارش برای هر مورد: های موردیارائه گزارش -4-1-3

 گردد. محاسبه می امتیاز 20حداکثر تسهیل و سرعت در ارائه خدمات شده باشد 

 به ازای کسب عنوان عضو نمونه کشوریکسب عنوان عضو نمونه )مدیر، کارشناس و کارمند نمونه(:  -4-1-4

 گردد.محاسبه می امتیاز 15، کسب عنوان نمونه دانشگاه امتیاز 30 

 

 :دومگروه 
 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتیرتبه 

 امتیاز 90تا  امتیاز 80تا  امتیاز 70تا  امتیاز 60تا 

 4-4جدول 
 

 باشد.می امتیاز 90 آن سقفو بوده های مشروح زیر وم شامل شاخصدگروه 



6 

 

خاص تأثیرگذار در تکریم ارباب رجوع و با تأیید باالترین   هایامتیاز این عامل بر اساس شاخصتکریم ارباب رجوع:    -4-2-1

 شود.امتیازبندی می 3فرم پیوست شماره گردد و بر اساس محاسبه می امتیاز 35مقام واحد تا 

خواهد شطد و  تعیینتوسطط باالترین مقام واحد  امتیاز 35امتیاز این عامل تا  تعظیم شععائر اسعیمی و مذهبی: -4-2-2

 شود.امتیازبندی می 3پیوست شماره  فرمبر اساس 

منظور از شعائر اسالمی و مذهبی رعایت شعائر اسالمی و مشارکت در مراسم اجتماعی، حضور فعال در مراسم مذهبی،      

 باشد.شرکت در نماز جماعت، رعایت پوشش اسالمی، حضور فعال در راهپیمایی می

 گردد.دار میلبالغه از حداکثر امتیاز این عامل برخوراو حافظان قرآن و نهج رقاریان برت -تبصره

گردد  محاسطبه می امتیاز  20امتیاز این عامل با تأیید باالترین مقام واحد تا های فرهنگی: مشعارکت در فعالیت -4-2-3

 شود.امتیازبندی می 3فرم پیوست شماره و بر اساس 

 

 :سومگروه 

و حداکثر تا ( 4ماده  سقف تا) ویژه های زیر بوده و به صورتجدول باال( شامل شاخص 13و  6تا  2)بندهای  سومگروه      

 باشد. می 1-4درصد امتیازات مندرج در جدول  50

 پژوهشی منتخب هیأت اجرایی تعیین  هایتوسط کارگروه ارزیابی فعالیت 6تا  2بندهای های امتیاز شاخص -تبصره

 گردد.می

هر مورد اختراع یا اکتشطا    ازایدر صطورت ارائه گواهی ثبت اختراع به  :و کارهای هنری اکتشعافات و اختراعات -4-3-1

 شود.منظور می امتیاز 20

 گردد.ر محاسبه میامتیاز این عامل به ازای چاپ هر مقاله طبق جدول زیانتشار مقاالت در مجیت معتبر:  -4-3-2

 ISI-ISCمقاالت   مجیت معتبر علمی و پژوهشی ترویجی  -نشریات علمی انتشار مقاله )به ازای هر یک مقاله(

 25 20 15 امتیاز

 گردد.ارائه هر مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه می امتیاز این عامل به ازای مقاله در سمینارهای علمی: ایراد -4-3-3

 المللیسمینارهای بین سمینارهای ملی ایسمینارهای منطقه نوع ارائه مقاالت

 20 15 10 امتیاز

 باشد.هر مورد تألیف و ترجمه بر اساس جدول زیر قابل احتساب می  ازایامتیاز این عامل به    تألیف و ترجمه کتاب:  -4-3-4

 ترجمه کتاب تألیف کتاب فعالیت  نوع

 15 25 امتیاز

امتیاز این عامل متناسب با هر طرح که اهمیت  :پژوهشی و مطالعاتی های طرحارائه، مشارکت و همکاری در  -4-3-5

کیفیت، کاهش هزینه، تسهیل و سرعت ارائه خدمات باشد پس از تأیید طرح مصوب  ارتقایو اثرگذاری آن در جهت 

 شود.برای هر مورد محاسبه می امتیاز 25صالح )کمیته تحول اداری، معاونت پژوهشی و ...( تا توسط مراجع ذی

چنانچه عضو اقدام به ثبت اختراع یا ثبت یک اثر هنری بدیع نماید با تأیید اع و کارهای بدیع هنری: ثبت اختر -4-3-6

 برای هر مورد قابل محاسبه است. امتیاز 20صالح مراجع ذی

د هر گونه اقدام مبتنی بر فناوری در راستای بهبود انجام وظایف سازمانی که از نظر مرجع مور اقدامات فناورانه: -4-3-7

 .امتیاز 20به ازای هر مورد تا حداکثر  تایید مدیریت امور اداری دانشگاه حایز امتیاز باشد
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   نامه استخدامی آیین  2حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل چهارگانه بر اساس پیوست شماره    -5  ماده

های رتبه  ارتقایباشد و امتیاز کسب شده از عوامل چهارگانه در  رتبه به شرح زیر می  ارتقایاعضای غیر هیأت علمی برای  

 باشد.بعدی نیز قابل احتساب می

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  مهارتی  مدرک 

 --- --- 680 470 فوق دیپلم 

093 720 500 کارشناسی   1160 

 1200 1000 770 540 کارشناسی ارشد 

 1200 1000 770 540 ای دکترای حرفه 

 1300 1100 850 600 دکترا 

 

  اجرایی منابع هیأت به تصویب  19/5/98در تاریخ  تبصره 14 وه دما  5این دستورالعمل مشتمل بر  -6ماده

 باشد.قابل اجرا می 1/7/1397دانشگاه شیراز رسید و از تاریخ  انسانی
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 تعالیسمه اب
 1فرم شماره             

 »فرم آموزش به همکاران«
 تاریخ خاتمه:   تاریخ شروع:

 

............ دفتر اداره اینجانب .................................................................... دارای پست سازمانی ..............................   داردبدینوسیله اعالم می

 ام.کل/واحد ....................................................... افراد ذیل را در حین انجام وظیفه آموزش داده

 

 تاریخ   امضاء           

 

نمایم که در جهت کسب اینجانب ........................................... دارای پست سازمانی ..................................... تأیید می -1

سمت های خانم/آقای .................................................................. با های شغلی و تخصصی از آموزشمهارت

 ام.مند گردیده............................................ بهره 

نمایم که در جهت کسب تأیید میاینجانب ................................................. دارای پست سازمانی ................................................    -2

مند های خانم/آقای ......................................................... با سمت .................................. بهره زشهای شغلی و تخصصی از آمومهارت

 ام.گردیده

نمایم که در جهت کسب ......... تأیید میاینجانب ................................................. دارای پست سازمانی .......................................  -3

مند های خانم/آقای ......................................................... با سمت .................................. بهره های شغلی و تخصصی از آموزشمهارت

 ام.گردیده

نمایم که در جهت کسب .......... دارای پست سازمانی ................................................ تأیید میاینجانب .......................................   -4

مند ه های خانم/آقای ......................................................... با سمت .................................. بهرهای شغلی و تخصصی از آموزشمهارت

 ام.گردیده

نمایم که در جهت کسب تأیید میاینجانب ................................................. دارای پست سازمانی ................................................    -5

مند ...................... با سمت .................................. بهره های خانم/آقای ................................... های شغلی و تخصصی از آموزشمهارت

 ام.گردیده

 باشد.موارد فوق مورد تأیید اینجانب ..................................................................... می

 

 نام و نام خانوادگی رییس واحد:                                                                                تاریخ:

 

 امضاء                                                                                 عنوان پست سازمانی:            
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 تعالیسمه اب
 2فرم شماره             

 فرم امتیازدهی توسعه عملکرد فردی 
 محل خدمت:.......................................................  خانوادگی:.............................................................................نام و نام 

 های خاص تأثیرگذار در توسعه عملکرد فردی شاخص ردیف 
حداکثر  

 امتیاز 
 امتیاز کسب شده 

 کار محولهحجم کار و پیگیری  1

 میزان پشتکار و جدیت در کارها   -1

 استقبال از انجام کار فراتر از وظایف معمول   -2

 تنوع کار محوله  -3

 میزان حجم کار  -4

7  

 نظم و انضباط  2
 حضور به موقع در محل کار و عدم تأخیر و تعجیل  -1

 میزان استفاده از اتوماسیون اداری   -2
8  

3 
شایستگی و قابلیت فردی و  

 استمرار در بهبود

 تسلط و رعایت قوانین، ضوابط و مقررات   -1

 برخورداری از دانش، مهارت و توانایی جهت انجام کار   -2

 روحیه یادگیری مستمر و ملموس   -3

 های خالق و قابل اجرا در واحد حل ها و راه ارائه ایده   -4

5  

4 
نحوه تعامل در محیط کار و  

 کیفیت عملکرد 

 همکاران در انجام وظایف واحد میزان کمک به    -1

 دقت و صحت در کار  -2

 سرعت عمل و انجام کارها و پاسخگویی به موقع   -3

5  

 رسانی پاسخگویی و اطیع  5

 های انجام شدهرسانی فعالیت اطالع  -1

های انجام کار به  پیشنهاد اصالح در فرآیندها و روش  -2

 صورت خودجوش یا وظیفه اداری 

 نویسی اداری اتبات و گزارش میزان تسلط به مک  -3

 ها و ارائه گزارش عملکرد مستندسازی فعالیت   -4

5  

 30 جمع امتیاز 
ان
دگ
نن
دک
أیی
ت

 

 :                              امضاء:                          تاریخ:رییس بیفصلنام و نام خانوادگی  

 امضاء:                       تاریخ:              :                      رییس واحدنام و نام خانوادگی  
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 تعالیسمه اب

 
 3فرم شماره             

 

 فرم امتیازدهی تکریم ارباب رجوع، تعظیم شعائر اسیمی و مذهبی و مشارکت 

 های فرهنگی در فعالیت 

 
 محل خدمت:.......................................................  خانوادگی:.............................................................................نام و نام 

 

 های خاص تأثیرگذار در تکریم ارباب رجوع شاخص ردیف 
حداکثر  

 امتیاز 

امتیاز کسب  

 شده

  7 رخورد با مراجعین و همدلی با آنان رعایت ادب، احترام در ب 1

  7 نظم و آراستگی اتاق کار و وضعیت ظاهری فرد 2

  7 استقبال از نظرات و پیشنهادات مراجعین و همکاران  3

  7 رعایت انصا  و عدالت در برخورد با مراجعین  4

  7 رسانی پاسخگویی و ارائه راهنمایی الزم و اطالع 5

 
 خاص تأثیرگذار در تعظیم شعائر   هایشاخص

 اسیمی و مذهبی 

حداکثر  

 امتیاز 

امتیاز کسب  

 شده

1 
رعایت شعائر اسالمی و مشارکت در مراسم اجتماعی، حضور فعال در مراسم مذهبی، شرکت در نماز  

 اهپیمایی و ...رجماعت، رعایت پوشش اسالمی، حضور فعال در  
35  

 
 خاص تأثیرگذار در مشارکت در   هایشاخص

 های فرهنگی فعالیت

حداکثر  

 امتیاز 

امتیاز کسب  

 شده

  20 های فرهنگی و عضویت در بسیجها و جشنواره شرکت در مناسبت  1

 90 جمع امتیاز 

ان
دگ
نن
دک
أیی
ت

 

     :                              امضاء:                     رییس بیفصلنام و نام خانوادگی  

 تاریخ:

:                                 امضاء:                       رییس واحدنام و نام خانوادگی  

 تاریخ:

 

- گردند.از حداکثر امتیاز شاخص تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی برخوردار می البالغهقاریان برتر و حافظان قرآن و نهج 

 


