
 

 باسمه تعالی

  کارشناسی ارشد تحصیلی مدرکاحتساب  عمللتورادس  
 :عمومیشرایط  -1ماده 

 رضایت واحد از عملکرد کارمند با اعالم کتبی.   1-1

 .بودن شرایط احراز پست سازمانی دارا   1-2

  .از ارزیابی سه سال گذشته 08داشتن میانگین نمره    1-3

 .و پشتیبانی به تشخیص کارگروه اداری کارمند با مدرک تحصیلی جدیدنیاز واحد به خدمات    1-4

شرایط بازنشستتگی   تا رسیدن بهمشروط به اینکه  سال سن 58سال سابقه خدمت و حداکثر  7حداقل بودن  دارا   1-5

 سال باقیمانده باشد. 5)از لحاظ سنوات خدمت( 

اداری و یا سایر محاکم قضایی در طول دوران تحصیل و دو سال در صورت داشتن رأی هیأت رسیدگی به تخلفات  -1-6

قبل از آن، بنا به تناسب جرم و میزان مجازات و به تشخیص هیأت اجرایی بین یک تتا سته ستال پت  از اختذ متدرک       

 تحصیلی از احتساب آن محروم خواهند شد.

چنانچته   .دم استفاده از مأموریت تحصتیلی( استفاده از مرخصی استحقاقی متناسب با برنامه تحصیلی)در صورت ع   1-7

مرخصی استفاده شده عضو با برنامه تحصیلی وی تناسب نداشته باشد به تشخیص کارگروه اداری و پشتتیبانی متدتی از   

 شود.مرخصی ذخیره شده ایشان کسر می

 ی بالمانع است.تأیید کارگروه اداری و پشتیبان با احتساب مدرک از تاریخ ارائه )تقاضای واحد(: 1تبصره 

این دستورالعمل شروع به تحصیل کارکنان منوط به اخذ مجوز کتبی از متدیریت امتور اداری    تصویباز تاریخ  :2تبصره 

 باشد.می

 ان مشمول مقررات خاص خود می باشند.رایثارگ : 3 تبصره
 

 پذیر استامکاندر موارد زیر  1ماده  2ساب مدرک تحصیلی در صورت نداشتن شرط بند تاح -2ماده 
 

پست  ،عضومورد نیاز واحد متبوع بوده و در تشکیالت واحد سازمانی  اخذ شده، یصیلحمدرک تدر صورتی که  -الف

احتساب مدرک تحصیلی از تاریخ موافقت کارگروه اداری  ،بالتصدی متناسب با مدرک جدید وجود داشته باشد

 باشد.پذیر میامکانمتناسب با مدرک تحصیلی ارائه شده  پست سازمانی تغییربا و و پشتیبانی 
 

متقاضتی( بتا    مستتقر چنانچه مقطع و رشته تحصیلی مورد نیاز یکی از واحدهای دانشگاه باشد، )به جتز واحتد    -ب

ت وجود پست بالتصدی متناسب در تشکیالت واحد ر( در صومقصدو واحد  مبدأموافقت رؤسای واحدها )واحد 

به واحد مورد نیاز پ  از تصتویب کتارگروه اداری و پشتتیبانی از تتاریخ      عضومشروط به انتقال  ،متقاضی نیرو

 پذیر می باشد.موافقت، احتساب مدرک تحصیلی امکان

  



 

 

  :شرایط اختصاصی -3ماده 

امتیتاز از   115کسب حتداقل   شرط احتساب مدرک تحصیلی باشد وها و امتیازات آن به شرح جدول زیر میشاخص

 باشد. میها مجموع امتیازات شاخص

( امتیاز -5سابقه منجر به رأی قطعی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به ازای هر رأی ) تبصره: در صورت داشتن سوء

 از مجموع امتیازات کسب شده کسر خواهد شد.

 
 

 های احتساب مدرک  تحصیلی کارشناسی ارشدجدول شاخص

 
 توضیحات حداکثر امتیاز هاعنوان و امتیاز شاخص ردیف

از  حصیلیبر اساس نحوه امتیازدهی به سوابق ت 25 دانشگاه محل اخذ مدرک  1

 15 معدل 2 دستورالعمل ارتقاء رتبه مصوب هیأت اجرایی

 18  *افزار تخصصیمیزان تسلط به دو نرم 3
 خیلی خوب

5 

 خوب

5/3 

 متوسط

5/2 

 تجربه سرپرستی یا مدیریت  4
(، 1پست ریی  اداره ) بابه ازاء هر سال خدمت  5

 ( امتیاز2( و مدیر )5/1معاون )

 میانگین ارزشیابی سه سال آخر  5
بر اساس  55 میانگین به ازاء هر امتیاز مازاد بر 5

 ( امتیاز1ارزشیابی ) هایآخرین فرم

  **شدهمیزان نیاز دانشگاه به مدرک تحصیلی اخذ  6
 خیلی زیاد 18

18-0 

 زیاد

7-5 

 متوسط

4-3 

 بر اساس مصاحبه علمی 58 میزان اطالعات تحصیلی  7

 بر اساس نظر واحد و مصاحبه علمی 38 میزان اطالعات شغلی 0

  151 جمع امتیازات
 

 امتیاز. 5حداکثر  اساس نظر رئی  واحد تخصصی برافزار هر نرم کار با * به ازاء

تشخیص کارگروه اداری  بر اساس اعالم نظر رئی  واحد و "نیاز دانشگاه به مدرک تحصیلی"** امتیاز مربوط به شاخص 

 گردد. و پشتیبانی تعیین می

 


