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مهرکنترل:         

هدف1
گاه غیر هیأت علمی شاغل در پژوهشاعضايرتبه ءي ارتقانحوهتعییندستورالعملتدوین این هدف از 
اسـتخدامی اعضـاي غیـر هیـات     آیین نامـه 3ست شماره دستورالعمل پیو6اده مبر اساس ،استاندارد

)17/09/1397مـورخ  -هیات امناء پژوهشـگاه نشستدوازدهمینمصوبپژوهشگاه استاندارد (علمی 
.است
در صورت کسب حد نصاب امتیارات الزم از عوامل مندرج در این دستورالعمل ي غیر هیات علمیاعضا

علمـی هیـأت  غیرآیـین نامـه اسـتخدامی اعضـاي    »24ه مـاد «منـدرج در  حداقل مدت توقف الزمو
اي رتبه آنـان  سال منتهی به تقاض3، مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی االشارهفوق

درصد کمتر نباشـد،  »90«و»85«،»80«، »75«هاي مهارتی، سه ، دو و یک از به ترتیب براي رتبه
ابند.یمیءژوهشگاه به رتبه باالتر ارتقااجرایی پهیأت با تصویب 

کاربرديهدامن2
.پژوهشگاه استاندارد کاربرد داردرددستورالعملاین 

مسئولیت اجرا3
مسـئولیت  امور اداري و خدمات کارکنان و دفترکلي مدیرهبه عهددستورالعملمسئولیت اجراي این 

.استبع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاهتوسعه منامعاونيهبر عهدآن نظارت بر حسن اجراي 

تعاریف4

پژوهشگاه  4-1
است.منظور پژوهشگاه استاندارد

رتبه4-2
، »مقـدماتی «سطح 5در پژوهشگاهاعضايشغلی است براي نمایش موقعیت و سیر پیشرفتشاخصی

اسـتخدامی  امهنحسب مورد که در چارچوب ضوابط و مقرّرات آیین» یک«و » دو«، »سه«، »مهارتی«
تعریف شده است.علمیهیأتاعضاي غیر 
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ارتقاي رتبه4-3
اسـتخدامی  نامـه در چارچوب ضوابط و مقـرّرات آیـین  که ر توسط عضو واجد شرایط، کسب رتبۀ باالت

.شودبه عضو غیر هیات علمی اعطا میدستورالعملاین و علمیهیأتاعضاي غیر 
عضو4-4

صورت رسمی، پیمانی و قرارداد معین ه بپژوهشگاهشاغل در علمیهیأتغیراعضاي هر یک ازمنظور
.است

اجرایی منابع انسانیهیأت4-5
آیین نامه اسـتخدامی  1پیوست شماره دردر چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده است کهمرجعی
بـه ) 17/09/1397مـورخ  -هیـات امنـاء پژوهشـگاه   دوازدهمـین مصـوب (علمـی هیـأت غیراعضاي
نیـروي  یالتی و امـور تشـک بخـش اداري، ختیارات و تنظیم راهکارهـاي اجرایـی  ااعمال وظایف،منظور

.شودمیتشکیل علمیهیأتغیراعضايانسانی و سایر امور محول پژوهشگاه براي 
:استمرکب از اعضاي زیر هیأتاین

؛)هیأتمعاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه (رئیس-
؛امنا به انتخاب کمیسیون مذکورهیأتماینده کمیسیون دائمی ن-
؛)هیأتمدیر کل امور اداري و خدمات کارکنان پژوهشگاه (دبیر-
؛بودجه و تشکیالت پژوهشگاهکل دفتر برنامه،مدیر-
هیـأت علمـی یـا   هیـأت (غیر در امور منابع انسانیشاغل یا بازنشسته مجربسه تن از کارشناسان -

.اجرایی و تایید رئیس پژوهشگاههیأتبه پیشنهاد رئیس علمی)
و حداقل سـه تـن از سـایر    هیأتبا حضور رئیس و دبیر اجرایی منابع انسانیهیأتجلسات -1تبصره

یابد و مصوبات آن با اکثریت آراي کل اعضاء پس از تایید رئیس پژوهشگاه قابل اجرااعضاء رسمیت می
است.

ا حکـم رئـیس پژوهشـگاه منصـوب              ساله بـ دو مذکور براي یک دورههیأتیاعضاي حقیق-2تبصره 
.استبالمانع وره آنان در طول دو یا انتخاب مجددو عزلشوندمی
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علمیهیأترتبه اعضاي غیر ءارتقاتخصصیکارگروه4-6
می اعضـاي  ضـوابط و مقـررات تعیـین شـده در آیـین نامـه اسـتخدا       کارگروهی است که در چارچوب

شود.تشکیل میپژوهشگاهعلمیهیأتغیر اعضايسی و ارزیابی پرونده به منظور برر،علمیهیأتغیر
باشد:ي زیر میاین کارگروه متشکل از اعضا

؛پژوهشگاهمعاون توسعه منابع انسانیبه انتخابرئیس کارگروه -
؛نوان دبیربعپژوهشگاهاداري و خدمات کارکناننماینده دفتر امور-
؛پژوهشگاهنماینده دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی-
؛پژوهشگاههاي کاربردي و فناورينماینده دفتر امور پژوهش-
نماینده دفتر امور تدوین پژوهشگاه؛-
.دو نفر از کارشناسان مجرب در امور منابع انسانی و به پیشنهاد رئیس کارگروه-

منابع انسانی پژوهشگاه دو ساله با حکم معاون توسعهدورهبراي یک کارگروه مذکوراعضاي -1تبصره
.بالمانع استو یا انتخاب مجدد آنان (در طول دوره)شوند و عزلمنصوب می

شرح اقدام5
در کارگروه تخصصی پس از بررسی،تعیین شدهکسب امتیازوبه شرط داشتن شرایط الزم اعضاء5-1

حسب مورد ضمن ،تواننداجرایی منابع انسانی میهیأتتصویب وعلمیهیأترتبه اعضاي غیرءارتقا
آیین نامه پیشرفت شغلی مطابق از مزایاي1هو رتب2، رتبه3رتبه مهارتی، رتبهگیري از عناوین بهره

.مند شوندعلمی نیز بهرههیأتاستخدامی اعضاي غیر 
به رتبه باالتربراي پیشرفت از یک رتبهو گیرند رتبه مقدماتی قرار میدر ،در بدو استخداماعضاء5-2

.را رعایت نمایند1داقل زمان توقف مطابق جدول حباید 
1حداقل مـدت زمـان توقـف در رتبـه مطـابق جـدول       با رعایت ،متقاضی ارتقا رتبهاعضايکلیه 5-3

درخواست ارتقاء رتبـه اعضـاي غیـر هیـات علمـی پژوهشـگاه بـا شناسـه        فرمدر موعد مقرر موظفند 
AS-F01/00ارائه نمایند.اداري و خدمات کارکنان به دفتر امور مستندات الزمبه همراه و را تکمیل
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حداقل مدت زمان توقف الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر-1جدول 
)علمیهیأتغیرآیین نامه استخدامی اعضاي24(مطابق ماده 

مدت زمان توقف در رتبه قبل حداقل مدرك تحصیلیرتبهردیف
(سال)

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

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

3رتبه 3

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

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

2رتبه 4
6کارشناسی یا سطح دو حوزه

6کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
6صی یا سطح چهار حوزهدکتري تخص

6کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه1رتبه 5
6دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

این » 1بند «با رعایت ضوابط مقرّر در مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزهاعضاي داراي 5-4
یابند.میءارتقا»3«حداکثر تا رتبۀ ،دستورالعمل

8بـا حـداقل   قرار دارنـد، » 2«دگان مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبه در موارد خاص دارن5-5
سـوابق  بـراي از حـداکثر امتیـازات تعیـین شـده     » مدو سو«و کسب حداقل » 2«سال توقف در رتبه 

هـاي  فعالیـت از حداکثر امتیازات تعیین شده بـراي  زامتیاحداقل سه چهارمکسب اجرایی و تجربی و
امتیاز از مجموع عوامل چهارگانه با درخواست عضو، 1160کسب حداقل وپژوهشی و فرهنگیعلمی،

د. نیابارتقاء می»1«اجرایی به رتبه هیأتو تصویب ر پژوهشگاهموافقت کتبی رئیس پژوهشکده / مدی
که مدرك تحصیلی عضو در طول مدت توقف در یک رتبه با رعایـت ضـوابط مقـرّر در    صورتیدر 5-6

و مـدرك بـاالتر   به مدرك تحصـیلی بـاالتري ارتقـا یابـد    امی اعضاي غیر هیات علمیاستخدنامهآیین
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براي ارتقـا  باقیمانده از زمان اخذ مدرك تحصیلی، مدت زمان توقفتوسط هیات اجرایی پذیرفته شود
مطابق فرمول زیر محاسبه و اعمال خواهد شد.،به رتبۀ باالتر

میزان توقف باقیمانده از زمان اخذ 
تحصیلی جدیدمدرك =

میزان توقف باقیمانده با مدرك تحصیلی قبل ×
حداقل مدت توقف مورد نیاز در مدرك تحصیلی جدید

حداقل مدت توقف مورد نیاز در مدرك تحصیلی قبل

موقت و مرخصی اسـتعالجی موضـوع   حقوق، انفصالتعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون ایام 5-7
ضروري براي ارتقـا بـه رتبـۀ    توقفجزو حداقل ،علمیهیأتاستخدامی اعضاي غیر امهنآیین62مادة 

افتد.رتبه به تعویق میارتقاءتاریخ استحقاق براي میزانهمانو به باالتر قابل احتساب نیست
) پس از تایید دفتر 1( طبق جدول حداقل مدت زمان توقف الزم براي ارتقاءدارا بودندر صورت 5-8

ق بامور اداري و خدمات کارکنان، فرد متقاضی موظف است کلیه مستندات و مدارك مورد نیاز را مطـا 
جهت بررسی به دفتر امور اداري و خدمات کارکنان ارائه دهد.هاي پیوست این دستورالعملفرم

پـس از همـاهنگی بـا اعضـاي     کـارگروه تخصصـی  دبیر،ه شـده ئصورت کامل بودن مدارك ارادر5-9
نماید.نسبت به تشکیل جلسه اقدام میماه) (حداکثر ظرف مدت یکگروهکار

موظف است مدارك دریافت شده از سوي دفتر امور اداري و خدمات کارکنان کارگروه تخصصی5-10
اجرایـی منـابع انسـانی    هیـأت گیري بـه  را جهت تصمیمنتیجه آنرا مطابق این دستورالعمل بررسی و 

ارسال نماید.
ل ارتقاءعوام6

آن عبارتند از:رتبه و دامنه امتیازات ءعوامل ارتقا
سوابق تحصیلی)الف
سوابق اجرایی و تجربی)ب
سوابق آموزشی )ج
پژوهشی و فرهنگی،هاي علمیفعالیت)د
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امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی-2جدول 

هاي علمی،پژوهشی و فرهنگیامتیازات مربوط به سوابق اجرایی و تجربی، آموزشی و فعالیت- 3دول ج

سـوابق  وسـوابق تحصـیلی  مربـوط بـه  عوامـل رتبه باالتر،از یک رتبه بهمحاسبه امتیازدهی در6-1
شود.مینظر گرفته از بدو استخدام در و تجربی،اجرایی
سـوابق  «درخصـوص  » د«و » ج«هـاي  درصـد امتیـازات قابـل محاسـبه از ردیـف     50حداقل-تبصره

بـه رتبـۀ بـاالتر    ءبراي ارتقـا در دورة توقفباید » و فرهنگی، پژوهشیهاي علمیفعالیت«و »آموزشی
کسب شده باشد.

بـه  و نحـوي محاسـبه آن   حصـیلی) ت(سوابق6ندبموضوع ردیف (الف)امتیازآور شاخص عوامل 6-2
است:4جدولشرح 

رك تحصیلی             مد

ءارتقاعوامل

ك تحصیلیمدر
کاردانی

با آنترازیا هم

مدرك تحصیلی
کارشناسی 

با آنترازیا هم

مدرك تحصیلی
کارشناسی ارشد

با آنترازیا هم

مدرك تحصیلی
تخصصیي ادکتر

با آنترازهمیا

سوابق امتیاز الف) 
تحصیلی

350تا 280تا 210تا 140تا 

ردیف

رتبه

عوامل ارتقاء
1رتبه 2رتبه3رتبهمهارتیرتبه

490تا 385140تا  290110تا 21085تا 60سوابق اجرایی و تجربیامتیاز ب)  1
280تا 22070تا 17055تا 12040تا 30سوابق آموزشیامتیاز ج) 2
وی هـاي علمـی، پژوهشـ   فعالیتامتیاز د) 3

فرهنگی
280تا 220تا 170تا 120تا 
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مهرکنترل:         

حداکثر امتیازات درنظر گرفته شده براي سوابق تحصیلی-4جدول 

ردیف
شاخص

نوع مدرك

مدرك 
تحصیلی

ارتباط رشته 
تحصیلی با شغل 

مورد تصدي

محل اخذ مدرك 
تحصیلی

جمع کل معدل
امتیاز

70212821140کاردانی1

105314331210شناسیکار2

140425642280کارشناسی ارشد3

175527152350دکتري تخصصی4

سوابق تحصـیلی منـدرج در   مربوط به سقف امتیاز درصد50اساسبر امتیاز مدرك تحصیلی6-2-1
شود.محاسبه می4جدول شماره 1ردیف 

سـقف امتیـاز   درصد15بر اساس غل مورد تصديامتیاز مربوط به ارتباط رشته تحصیلی با ش6-2-2
شود.میمحاسبه 4تحصیلی جدول شماره سوابق مربوط به 

شـغل مـورد تصـدي مـرتبط     با توجه به شرایط احرازبا عضودر صورتی که رشته تحصیلی6-2-2-1
.گیردیتعلق ماط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدي مربوط به ارتبامتیازدرصد60به عضوباشدن

سـوابق  مربوط به امتیازسقف درصد20بر اساس محل اخذ مدرك تحصیلیمربوط به امتیاز 6-2-3
گردد.میتعیین5مطابق جدول تحصیلی

هاگروه بندي دانشگاه-5جدول 
درصد اختصاص داده شده بر اساس امتیاز دانشگاه محل اخذ مدركردیف

4مربوط به  جدول شماره 
/ خـارج از کشـور مـورد    کشـور خـل  دولتـی دا دانشگاه1

دانشــگاه (پــذیرش وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) 2و 1سطح 

100%

%85دانشگاه آزاد و پیام نورسایر دانشگاه هاي دولتی، 2
%70علمی کاربرديدانشگاه جامع دانشگاه غیرانتفاعی و 3
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

حصـیلی مطـابق فرمـول    سوابق تمربوط به سقف امتیاز %15بر اساس لامتیاز مربوط به معد6-2-4
شود.میزیر محاسبه 

امتیاز معدل = معدل ×
5

× 4حداکثر امتیاز مطابق جدول 
100

و نحـوي محاسـبه آن   (سوابق اجرایی و تجربی)6امتیازآور شاخص موضوع ردیف بند عوامل 6-3
شامل موارد زیر است:

ات خدمت سنو3-1- 6
مطـابق فرمـول زیـر    ،با توجـه بـه نـوع مـدرك تحصـیلی     خدمت قابل قبولهر سال مربوط به امتیاز 

محاسبه می شود:

ضریب امتیاز سابقه خدمت- 6جدول 
دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتريمقطع تحصیلی

252015105امتیازضریب 

سنوات مدیریتی3-2- 6
و اجرایـی منـدرج در تشـکیالت تفصـیلی     مـدیریتی تصـدي پسـت  سال هر به ازاي این عاملتیازام

امتیـاز  140تـا سـقف   7جدول بر اساسگواهیاجرایی صادر کنندههاي پژوهشگاه و یا سایر دستگاه
.شودمحاسبه می

امتیاز سنوات مدیریتی- 7جدول 
عنوان پست

امتیاز

مدیرکل یا 
همتراز آن

اون مدیرکل یا مع
همتراز آن و 

معاون پژوهشکده

رئیس اداره یا 
همتراز آن و رئیس 

آزمایشگاه مرجع

کارشناس 
مسئول یا 
همترازآن

حداکثر 
امتیاز

1512104140

خدمتهاي خدمت = امتیاز سنواتالسمجموع×6ضریب امتیاز طبق جدول 
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

ها و شوراهاي مصوب ها، هیأتهاي تخصصی، کمیسیونها، کارگروهعضویت در کمیته3- 6-3
و امتیـاز 5سـال عضـویت   ده از سـوي مسـئولین ذیـربط بـراي هـر     به ازاي هرحکم یا ابالغ صادر شـ 

هـاي تخصصـی،   کـارگروه هـا،  اعضـاي کمیتـه  بـه  این عاملامتیازگردد.یاز محاسبه میامت50حداکثر
تعلـق ایجـاد شـده باشـد،    که طبق مقررات قانونی یا مأذن از قانون ها و شوراهاییهیأتها، کمیسیون

گیرد.می
هاي تخصصی، ها، کارگروهوهشگاه با عضویت فرد در کمیتهفقت و تایید رئیس پژمواصورت در-تبصره

گردد، مشروط بـه مطابقـت بـا    خارج از پژوهشگاه تشکیل میها و شوراهایی که درهیأتها، کمیسیون
گیرد.امتیاز تعلق می5سال عضویت اي هر، با تایید واحد مربوط بر/ وظایف مدیریتیرشته شغلی فرد

سوابق آموزشی4- 6
شامل موارد زیر است:(سوابق آموزشی)6عوامل امتیازآور موضوع ردیف (ج) بند 

هاي آموزشیتوسعه فردي، فراگیري و یا ارائه دوره6-4-1
.شودامتیاز مربوط به این بند توسط دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی محاسبه می

شود.محاسبه می8مطابق جدول نظرهاي مورد رتبهحداکثر امتیاز مربوط به  این بند با توجه به 

هر رتبهمربوط به( توسعه فردي، فراگیري یا ارائه دوره هاي آموزشی)آموزشیسقف امتیازات-8جدول 
1رتبه2رتبه3رتبهمهارتیرتبه مورد بررسی

72102132168امتیاز

هـاي آموزشـی   یـا دوره کارکنان دولـت هاي آموزشی که در چارچوب نظام آموزشبه دوره6-4-1-1
4بـه ازاي هـر   ،باشـد اجرایی منابع انسانی هیأتو تایید ها)راستاي وظایف و مسئولیت(در مورد نیاز

هاي آموزشی کـه گـواهی   دورهتدریسساعت 3امتیاز و به ازاي هر1ساعت توسعه فردي و فراگیري 
حـداکثر امتیـاز   گیرد.تعلق میامتیاز1،استشدهصادر دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی آن توسط 

باشد.مربوط به سوابق آموزشی میاز کل امتیاز %60این بند 
از طریق روش هاي شغلی ها و تواناییمهارتکسب فردي که مبادرت به توانمندسازي و 2- 4-1- 6

از تواند رایی میاجهیأتبا پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید نماید،میخودآموزي
.شودهاي آموزشی مصوب برخوردار امتیازات دوره
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مهرکنترل:         

هاي آموزشی تخصصی که توسط دفتر آموزش و ها و دورهدرکارگاهاعضاءدر صورت شرکت - 1تبصره
(مطابق بر اساس ساعت مربوطمشروط به تایید دفتر مذکور، ،تحصیالت تکمیلی برگزار نشده باشد

.لق خواهد گرفتامتیاز تع)1-1- 4-6بند 
و فقط براي یک دوره 1- 1-4-6بند مطابقICDLهاي ساعت آموزشی مربوط به دوره-2تبصره

شود.محاسبه می
آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی6-4-2

ایـن بنـد  امتیاز مربوط به باشد. از کل امتیاز مربوط به سوابق آموزشی می%10حداکثر امتیاز این بند 
مطـابق فـرم آمـوزش بـه     با تایید مقام مجاز مـافوق دو نفر تا سقفآموزش ر صورت ارتباط شغلی ود

.شودمحاسبه می9جدول وAS-F02/00همکار با شناسه 
به دفتر امور عضو موظف است فرم آموزش به همکار را پس از تایید رئیس پژوهشکده / مدیر-تبصره

ید.اداري و خدمات کارکنان ارائه نما

سقف امتیاز آموزش به همکار در هر رتبه-9جدول 
1رتبه2رتبه3رتبهمهارتیرتبه مورد بررسی

12172228امتیاز

میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها4-3- 6
با بندامتیاز مربوط به این باشد.از کل امتیاز مربوط به سوابق آموزشی می%20حداکثر امتیاز این بند 

شود.میمحاسبه 10مطابق جدول مدیر/ید رئیس پژوهشکدهتای

امتیاز مربوط به هر یک از مهارت هاي نرم افزاريحداکثر- 10جدول 
امتیازسقف مهارتردیف

نرم افزارهاي عمومی شامل:1
، اطالعـات و  مفاهیم پایه فناوري اطالعات(مبانی کامپیوتر و مدیریت فایـل هـا)  

، (Excel)رده هـا ، صـفحه گسـت  (Words)اژه پردازها، و(Internet)ارتباطات
(Power point)مطلبو ارائۀ(Access)بانک هاي اطالعاتی

24

32استفاده از نرم افزارهاي تخصصی / شغلیتسلط / 2
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مهرکنترل:         

حـداکثر      نرم افـزار تخصصـی و / یـا شـغلی    امتیاز و به هر 6نرم افزار عمومی حداکثر به هر-تبصره
گیرد. علق میامتیاز ت7

گرفتـه          در نظـر 11ها در هـر رتبـه مطـابق جـدول     رحداکثر امتیاز میزان تسلط به استفاده از نرم افزا
شود.می

نرم افزارزحداکثر امتیاز مربوط به میزان تسلط به استفاده ا- 11جدول 
1رتبه2رتبه3رتبه مهارتیرتبه

24344456امتیاز

)و عربیانگلیسی، فرانسه، آلمانی(هاي خارجین تسلط به زبانمیزا6-4-4
امتیاز این عامل بـه شـرط  باشداز کل امتیاز مربوط به سوابق آموزشی می%10حداکثر امتیاز این بند 

. شودمیمحاسبه12مطابق جدول تایید دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه

هاي خارجیبانتسلط زامتیاز مربوط به - 12جدول 
رتبه

سطح زبان
1رتبه 2رتبه 3رتبه رتبه مهارتی

12172228عالی

9121520خوب
791215متوسط

-TELPدارندگان مـدارك معتبـر ماننـد    -1تبصره IELTS- MCHE- MSRT- TOEFL  در صـورت
. شوندرخوردار میاز حداکثر امتیاز ب،وطهاي مربامتیاز آزمون%50کسب 

بـه شـرح زیـر    دهیامتیـاز ،هاي خارجیعدم ارائه مدرك معتبر در خصوص زباندر صورت -2تبصره 
شود:محاسبه می

)13(مطابق جدول امتیاز رتبه مربوطسقف %20=کاردانی
)13(مطابق جدول امتیاز رتبه مربوطسقف %30کارشناسی = 

)13(مطابق جدول مربوطامتیاز رتبه سقف %35کارشناسی ارشد = 
)13(مطابق جدول امتیاز رتبه مربوطسقف %40دکتري = 
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مهرکنترل:         

شود.میدر نظر گرفته 13در هر رتبه مطابق جدول هاي خارجی به زبانحداکثر امتیاز میزان تسلط 

سقف امتیازات مربوط به میزان تسلط به زبانهاي خارجی -13جدول 
1رتبه 2رتبه 3رتبه مهارتیرتبه

12172228تیازام

پژوهشی، فرهنگی –هاي علمیفعالیت5- 6
شامل موارد فرهنگی)، پژوهشی،-هاي علمی(فعالیت6(د) بند ردیفشاخصعوامل امتیازآور 6-5-1

:زیر است
ابتکاري/ارائه پیشنهادات نو1- 1- 5- 6

ونـت توسـعه منـابع انسـانی و     معاهر پیشنهاد مناسب با ارائه مستندات کـافی و مـورد تأییـد    يبه ازا
در سطح پژوهشگاهکیفیت و سرعت خدماتيارتقاها،هش هزینهمنجر به کاکه پشتیبانی پژوهشگاه 

گیرد. تعلق میامتیاز 5/2سطح واحد تا و درامتیاز 5تا ،شود
. استامتیاز20حداکثر امتیاز مربوط به این بند 

توالی ژنو ثبتثبت اکتشافات و اختراعات 2- 1- 5- 6
وابسته به سازمان ثبت اسناد توسط اداره ثبت اختراعات (تأیید در صورت یا اکتشافثبت اختراعالف)

.امتیاز20امتیاز و حداکثر10مورد هر، کشور)
هـاي علمـی و صـنعتی ایـران و یـا      در صورت تایید توسط سازمان پژوهشیا اکتشاف ثبت اختراعب)

.امتیاز40امتیاز و حداکثر 20مورد هرت جمهوري،معاونت علمی و فناوري ریاس
جی با تایید مراجع ذیصـالح  تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی و یا علمی داخلی و یا خارج)

امتیـاز و  2هـر مـورد   ،و وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
.امتیاز10حداکثر 

در مجالت معتبر و ارائه مقاله در سمینارهاي علمیار مقالهانتش6-5-1-3
ــه ازاي  ــهب ــینمجــالتدرچــاپ هــر مقال ــانمایــهالمللــیمعتبــر ب مجــالت معتبــرتیــاز، ام20دار ت

تعلق 14به شرح جدول وامتیاز10تاترویجی-مجالت علمی امتیاز، 15تاپژوهشی داخلی-علمی
.گیردمی
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مهرکنترل:         

امتیازات مربوط به هر مقاله- 14جدول 

نوع مقالهردیف
امتیاز هر 

مقاله
ISI20نشریاتشده دره چاپمقال1
Scopus ،Pubنشریاتشده دره چاپمقال2 Med17
15المللیبینیا سایر نشریات معتبر پژوهشی معتبر داخلی-مقاله چاپ شده در نشریات علمی3
10ترویجی-شریات علمیمقاله چاپ شده در ن4
10المللیهاي بینمقاله کامل ارائه شده در کنفرانس5
7المللیهاي بینمقاله خالصه ارائه شده در کنفرانس6
7هاي ملیمقاله کامل ارائه شده در کنفرانس7
5هاي ملیمقاله خالصه ارائه شده در کنفرانس8

شود.امتیاز مربوط در نظر گرفته می%60پوستر در صورت ارائه مقاله بصورت-1تبصره
امتیاز تعلـق  حداکثر%50قالهمبه مقاالت غیر مرتبط با رشته شغلی یا تحصیلی به ازاي هر-2تبصره

گیرد.می
ص یافته مطـابق جـدول   یامتیاز تخص،صورت مشترك تهیه شده باشنده براي مقاالتی که ب-3تبصره 

شود. محاسبه می15

امتیازدهی مقاالت بر اساس سهم مشارکت نویسندگان- 15جدول 

نیتدوویسنده مسئول نتعداد همکاران
)Corresponding author(

هر یک از بقیه همکاران

1100% ---
290%60%
380%50%
470%40%
560%30%

%25هر یک از همکاران حداکثر %50نفر5بیش از 
%175و در مجموع حداکثر 
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مهرکنترل:         

تألیف و ترجمه کتاب 6-5-1-4
.شودمحاسبه می16این بند مطابق جدول امتیاز 

امتیاز مربوط به تالیف و ترجمه کتاب-16جدول 

15امتیازدهی به هر یک از نویسندگان همکار بر اساس سهم مشارکت مطابق جدول - 1تبصره 
.شودمحاسبه می

جـدول  امتیـاز  نصـف  باشد عضوچنانچه کتاب غیر مرتبط با رشته تحصیلی یا رشته شغلی -2تبصره
د.گیرتعلق میمذکور 

هاي تحقیقاتی  ارائه طرح6-5-1-5
طبـق تایید شده باشـد  یا / وپژوهشی صادر معاونتتوسط آن گواهی خاتمهبه هر طرح تحقیقاتی که 

.گیردتعلق میامتیاز 17جدول 
هاي تحقیقاتیامتیاز مربوط به طرح- 17جدول

نوع مسئولیت
همکارمجرينوع طرح

1205کالن ملی
2103برون سازمانی
51درون سازمانی

تصـویب رسـیده   فناوري به عنوان طرح کالن به از طرح هایی که توسط شوراي عالی علوم، تحقیقات و استهاي کالن ملی عبارتطرح-1
و یا توسط هیات وزیران به عنوان طرح کالن ملی تصویب شده باشد.

سازمانی محسوببرونهاي زیرمجموعه طرح،هاندارد ایران و ادارات کل استاندارد استانانجام شده با سازمان ملی استاهايطرح-2
شوند.می

سقف امتیازیک اثرامتیازنوع اثر علمیردیف

--- 30تألیف کتاب1
--- 20ترجمه کتاب2
----- 10گردآوري کتاب3

تجدید چاپ کتاب تألیفی/ ترجمه یا گردآوري (با 4
--- 5اصالحات)

510لمی کتابویرایش ع5
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

بین درصد مشارکتهایی که مجري مشترك داشته باشند، امتیاز به نسبت طرحبراي - 1تبصره
شود.مجریان تقسیم می

ح پژوهشی همراه با تأییدیه گزارش نهایی طر:هاي پژوهشی شاملمستندات الزم براي طرح-2صره بت
است.فناوريهاي کاربردي ویا دفتر امور پژوهش/توسط کارفرما وخاتمه طرح انجام شده 

هـاي کـاربردي و   توسـط دفتـر پـژوهش   5-2-5-6تـا  2-2-5-6امتیاز مربوط به بنـدهاي  -3تبصره 
شود.فناوري محاسبه  می

هاي موردي  گزارش6-5-1-6
لی مکتوب و مستند مرتبط با وظایف شغلی که به تایید مدیر بالفصل رسیده تحلیمورديهايگزارش

ايمشـروط بـه اینکـه دار   ،ر بخشی آن با تشخیص مـدیر بالفصـل  با توجه به میزان کیفیت و اث،باشد
از بـراي هـر مـورد در    امتیـ 5تـا  ،گیري و پیشنهاد یا راهکار باشـد ، نتیجههاي توصیف و تحلیلبخش

شود.رفته میگنظر
امتیاز مربوط با توجـه بـه   ،هاي موردي توسط چند نفر تهیه شده باشددر صورتی که گزارش-تبصره

. میزان درصد مشارکت محاسبه خواهد شد
تهیه جزوه آموزشی6-5-1-7

گیرد.تعلق میامتیاز 3،آموزشی تایید شده توسط دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیةهر جزوبه 
تهیه و تدوین مدارك6-5-1-8
روش اجرایـی، دسـتورالعمل و ...  ، تهیـه  ( ملـی و بـین المللـی)   نداردهیه و تدوین مدارك شامل: تدوین اسـتا ت

باشد.می

تدوین استاندارد1- 8- 1- 5- 6
تدوین استانداردهاي ملی 1- 1- 8- 1- 5- 6

با توجه به توسط عضو(شدهتهیهمدارك براي هر یک از لیاستانداردهاي مبه تدوینامتیاز مربوط
شود:محاسبه می18مطابق جدول ،نوع مشارکت)
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

استاندارد ملیامتیاز مربوط به تدوین - 18جدول 

مدركنوع
نوع مشارکت

روش آزمونهانامه، الزامات فنی و ویژگیواژه
آیین کار/راهنما

صفحه)20تا 1امتیاز (2صفحه)20تا 1امتیاز (3دبیر

صفحه) 50تا 21امتیاز (3صفحه)50تا 21امتیاز (4

صفحه به باال)51(امتیاز4صفحه به باال)51امتیاز (5

11/ ویراستارعضو

باشد.دار می، صفحات شمارهبراي تدوین مالك محاسبه امتیاز- تبصره
بین المللیدوین استانداردهاي ت2- 1- 8- 1- 5- 6

ز امتیابه عنوان مدیر پروژه در تهیه استاندارد بین المللی فعالیت داشته باشد عضوکه صورتیدر -الف
شود.محاسبه می19مربوط مطابق جدول 

مدیر پروژهعنوانه تدوین استانداردهاي بین المللی ببه سقف امتیازات مربوط- 19جدول 
ازامتیتعداد صفحات

9صفحه20تا 
12صفحه50تا 21
15صفحه به باال50

،در تهیه استاندارد بین المللی فعالیت داشـته باشـد  مشارکت کنندهبه عنوان عضوکه در صورتی-ب
شود.محاسبه می20ز مربوط مطابق جدول امتیا

وان مشارکت کنندهعنه سقف امتیازات مربوط به تدوین استانداردهاي بین المللی ب-20جدول 
امتیازتعداد صفحات

6صفحه20تا 
9صفحه50تا 21
12صفحه به باال50
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

امتیاز مربوط با تایید دفتـر  ،در مورد مدارك بین المللی اظهار نظر داشته باشدعضوکه در صورتی-ج
شود.محاسبه می21پژوهشگاه مطابق جدول امور تدوین

بین المللی اظهار نظر در خصوص مداركوط به سقف امتیازات مرب-21جدول
امتیازنوع اظهار نظر

5/0فنی
5/0اظهار نظر 2هر عمومی
5/0اظهار نظر4هر ویرایشی

سایر مداركمشارکت در تدوین 2- 8- 1- 5- 6
که مصوب با توجه به نوع مشارکت)( امتیاز مربوط به تهیه و تدوین براي هر یک از مدارك تهیه شده 

شود:محاسبه می22، مطابق جدول ابالغ شده باشدو

امتیاز مربوط به تهیه سایر مدارك- 22جدول 
نوع مدركردیف

نوع مشارکت
تدوین و یا بازنگري آیین نامه/ روش اجرایی و 

دستورالعمل

4تهیه کننده1
2مشارکت کننده2

تشویق و تقدیردریافت لوح 9- 1- 5- 6
/ وزیـر امتیاز، معاون رئیس جمهور14ازاي دریافت لوح و یا تشویق کتبی از رئیس جمهورعضو دربه

معـاونین  امتیاز، 9پژوهشگاه /ملی استانداردسازمانرئیس امتیاز، 10وزیراستاندار/ معاون امتیاز، 12
پژوهشگاه / سـازمان ملـی   مدیران و هاهرؤساي پژوهشکدامتیاز، 7پژوهشگاه / ملی استانداردسازمان

.گیردامتیاز تعلق می5استاندارد
.استامتیاز70بند، در یک دوره ارزیابی،این حداکثر امتیاز مربوط به 
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

نمونه/ پژوهشگر کسب عنوان کارمند 6-5-1-10
:ازاي کسب عنوانبه 
؛امتیاز40نمونه کشوري کارمند -
؛ازامتی25نمونه استانی کارمند-
؛امتیاز20پژوهشگاهنمونه در پژوهشگر برتر/ کارمند-
امتیاز 20نخبگان کشوري مورد تایید بنیاد نخبگان -

.استامتیاز 50حداکثر امتیاز مربوط به این بند 
تکریم ارباب رجوع، 11- 1- 5- 6

/هـا وهشـکده بـا تاییـد روسـاي پژ   AS-F03/00طبق فرم با شناسـه ارزیابی امتیاز مربوط به این بند
شود.انجام میموارد زیربر اساسپژوهشگاهمدیران
؛آمادگی براي ارائه خدمات به ارباب رجوعورعایت نظم-
؛ارائه خدمات به ارباب رجوعادب، نزاکت، عدالت و انصاف در رعایت-
؛ارائه اطالعات و توضیحات کافی به ارباب رجوع-
؛حفط آراستگی-
انجام کار با دقت و سرعت-

امتیاز است30این بندحداکثر امتیاز 
رعایت شئونات اداري و اخالقیتعظیم شعائر اسالمی و مذهبی و 6-5-1-12

/هـا بـا تاییـد روسـاي پژوهشـکده    AS-F04/00طبق فرم با شناسـه  ارزیابی امتیاز مربوط به این بند
انجام می شود. پژوهشگاهمدیران 

ت.اسامتیاز20این بند حداکثر امتیاز 
هاي فرهنگیمشارکت در فعالیت6-5-1-13

/هـا بـا تاییـد روسـاي پژوهشـکده    AS-F05/00بند طبق فرم با شناسه ارزیابی امتیاز مربوط به این 
شود. نجام میابر اساس موارد زیرپژوهشگاهمدیران 
؛هاي فرهنگی / اسالمیعضویت در بسیج، کانون/ شرکت در مراسم ملی و مذهبی-
هاي ورزشی و هنريلیتانجام فعا-

امتیاز است.10این بند حداکثر امتیاز 
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

پس از اعالم نظر و تاییـد  13-1-5-6و 12-1-5-6، 11-1-5-6بندهاي هاي مربوط به فرم-تبصره
شود.میصورت محرمانه به امور اداري و خدمات کارکنان ارسال ه برئیس پژوهشکده / مدیر 

و پژوهشیهاي علمیسایر فعالیت6-5-1-14
بر اساس مـوارد زیـر   پژوهشگاه مدیران /هابا تایید روساي پژوهشکدهارزیابی امتیاز مربوط به این بند

شود. انجام می
؛هاي تخصصیها و کارگاهها، نمایشگاهها، همایشمشارکت در برگزاري جشنواره-
؛تکمیلیهاي آموزشی با همکاري دفتر آموزش و تحصیالتمشارکت در برگزاري دوره-
؛تسهیل و بستر سازي در جهت انجام طرح تحقیقاتی/ اداري-
ايات مشاورهمشارکت در ارائه خدم-

امتیاز است.20این بند مربوط به حداکثر امتیاز امتیاز و 5امتیاز مربوط به هر بند 
» 2«، »3«، »مهارتی«هاي به رتبهءحداقل امتیاز مورد نیاز از مجموع عوامل چهارگانه براي ارتقا6- 6
:به شرح جدول زیر است» 1«و 

ءحداقل امتیاز مورد نیاز براي ارتقا- 22جدول 
حداقل امتیاز مورد نیازموضوعردیف

دکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانی
470500540600ارتقا به رتبۀ مهارتی1
3680720770850ارتقا به رتبۀ 2
09310001100-2ارتقا به رتبۀ 3
12001300--1ارتقا به رتبۀ 4

مدارك مرتبط7
هـا و موسسـات آمـوزش عـالی، پژوهشـی و      نامه استخدامی اعضـاي غیـر هیـات علمـی دانشـگاه     آیین

17/9/1397مصوب دوازدهمین هیات امناي پژوهشگاه مورخ فناوري
مدارك پیوست8
مدركبه شناسههیات علمی پژوهشگاه استاندارد اعضاي غیر ارتقاء رتبه درخواستفرم8-1

AS-F01/00
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

AS-F02/00با شناسه فرم گواهی آموزش به همکار8-2
AS-F03/00با شناسهفرم تکریم ارباب رجوع8-3
AS-F04/00با شناسه ی و رعایت شئونات اداري و اخالقیتعظیم شعائر اسالمی و مذهبفرم 8-4
AS-F05/00با شناسه هاي فرهنگی در فعالیتمشارکت فرم 8-5

بایگانی سوابق9
ان و به کلیه سوابق ایجاد شده از اجراي  این دستورالعمل در محل دفتر امور اداري و خدمات کارکن

.شودسال نگهداري می5مدت 
دریافت کنندگان مدرك10
حوزه ریاست پژوهشگاه دفتر 1- 10
انسانی و پشتیبانی منابع ۀمعاونت توسع2- 10
امور اداري و خدمات کارکناندفتر 3- 10
علمیهیات رتبه اعضاي غیر ءکارگروه تخصصی ارتقا4- 10
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

استانداردفرم درخواست ارتقا رتبه اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه
یر مربوط برساند.مذکور را به تایید رئیس پژوهشکده / مدفرم3-بند ج: عضو موظف است توضیحات

باسالم و احترام
اسـت خواهشـمند . دارم.........رااینجانب....................................تقاضاي ارتقا رتبه شـغلی از رتبـه .......................... بـه رتبـه ................    

گردد.یوست ارسال میمستندات الزم به پرا مبذول فرمایید. ضمناً مدارك واقدامات الزم 

:تاریخ و امضا
مشخصات فردي

نوع استخدام : شماره مستخدم :محل خدمت : پژوهشگاه استاندارد

اره شناسنامه :شمنام پدر :نام و نام خانوادگی : 

رسته شغلی : عنوان پست یا شغل سازمانی : واحد سازمانی : 

)4جدول(الف) سوابق تحصیلی 
مدرك تحصیلی : 

رشته تحصیلی : امتیاز:

امتیاز:مرتبط) :5(جدولمحل اخذ مدرك
/ خارج کشورکشوردولتی داخل

امتیاز:غیر مرتبط:امتیاز)2و1(سطح 

آزاد، پیام نور، غیر گاه دولتی ، سایر دانش
امتیاز:معدل ::امتیازانتفاعی و علمی کاربردي

:بر اساس رتبه مورد نظرحداکثرامتیاز قابل محاسبه:                  جمع کل امتیاز اخذ شده از سوابق تحصیلی

AS-F 00/10
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)3-6(سوابق اجرایی و تجربی -ب 
سنوات خدمت -1-ب

زامتیامدتتا تاریخاز تاریخینوع مدرك تحصیلتعنوان پسردیف
1
2
3
4

جمع کل امتیاز اخذ شده:

مدیریتی- 2-ب
زامتیامدتتا تاریخاز تاریخینوع مدرك تحصیلعنوان پستردیف

1
2
3
4

:از قابل محاسبهحداکثر امتیاخذ شده:کل امتیاز جمع 

)3-3- 6(ها و شوراها ها، هیاتهاي تخصصی ، کمسیونعضویت در کمیته ها، کارگروه-3-ب

نوع عنوان ردیف
امتیازمدتتا تاریخاز تاریخعضویت

1
2
3
4

:حداکثر امتیاز قابل محاسبهجمع کل امتیاز اخذ شده:
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)4-6(سوابق آموزشی- ج
)1-4- 6(توسعه فردي و فراگیري 1-ج

ساعت دورهتاریخ برگزاريبرگزار کنندهعنوان دوره آموزشیردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

زاخذ شده:جمع کل امتیا
)1- 4- 6(دوره هاي آموزشیارائه - 2-ج

ساعت تدریستاریخ برگزاريبرگزارکنندهعنوان دوره آموزشیردیف
1
2
3
4
5

جمع کل امتیاز اخذ شده:
بر اساس رتبه مورد نظر:                       و تدریس فراگیريقابل محاسبهحداکثر امتیاز

نام و نام خانوادگی نماینده دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
امضاء
تاریخ
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)3- 4- 6(ي عمومیهانرم افزاراستفاده ازمیزان تسلط به-3-ج

امتیاز مکتسبهنرم افزار عمومیعنوان ردیف

65-43 -21 -0
ل ها) مفاهیم پایه فناوري اطالعات(مبانی کامپیوتر و مدیریت فای1
(Internet)اطالعات و ارتباطات2

(Words)واژه پردازها3

(Excel)رده هاصفحه گست4

(Access)بانک هاي اطالعاتی5

(Power point)مطلبارائۀ6

:بر اساس رتبه مورد نظرحداکثر امتیاز قابل محاسبه:اخذ شدهامتیازجمع کل
)3- 4-6(شغلیتخصصی/ زان تسلط به نرم افزارهاي می4-ج

امتیاز مکتسبهتخصصی/شغلیعنوان نرم افزارردیف
76 -54-21 -0

1
2
3
4
5

حداکثرامتیاز قابل محاسبه بر اساس رتبه مورد نظر:جمع کل امتیاز اخذ شده:

مربوطمدیرژوهشکده / رئیس پنام و نام خانوادگی 
امضاء
تاریخ
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دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)4-4- 6(میزان تسلط به زبان هاي خارجی- 5-ج

زبان ردیف
عنوان مدركخارجی

فاقد 
مدرك

میزان تسلط (تایید دفتر آموزش)

ضعیفمتوسطخوبعالی

انگلیسی1

فرانسه2

آلمانی3

عربی4

حداکثر امتیاز قابل محاسبه بر اساس رتبه مورد نظر:شده:جمع کل امتیازاخذ 

نام و نام خانوادگی نماینده دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
امضاء
تاریخ

)5-6(فعالیتهاي علمی، پژوهشی و فرهنگی-د
)1- 1- 5-6(ارائه پیشنهادات نو و ابتکاري- 1- د

عنوان پیشنهادات تایید شده توسطردیف
عه منابع انسانی و پشتیبانیمعاونت توس

تاریخشماره نامه مربوط

1
2
3

حداکثر امتیاز قابل محاسبه:جمع کل امتیاز:



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 27صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)2- 1- 5-6(ثبت اکتشافات و اختراعات و ثبت توالی ژن- 2- د

عنوان اختراع/ اکتشاف و / ردیف
یا ثبت ژن

نام 
صاحب 

اثر

محل ثبت/تایید

ز مکتسبهامتیاتاریخ ثبت خارج
داخل کشورازکشور

1

2

3

حداکثر امتیاز قابل محاسبه:جمع کل امتیاز اخذ شده:

)3- 1- 5- 6(ه جدول مقاالت چاپ شد- 3- د

یف
رد

نام نشریهعنوان مقاله

ماه و سال

مقاله چاپ شده در نشریات
رتبه 

نویسند
ه

تعداد 
متیاز مکتسبهانویسنده Scopus

سایرپایگاه
بین المللیهاي

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

1
2
3

جمع کل امتیازاخذ شده:
)3- 1- 5-6(مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها، همایش ها و...- 4- د

یف
عنوان رد

مقاله

امتیاز مشخصات همایشنوع ارائه
بهمکتس نام خالصهکامل

همایش
تاریخ برگزاريمحل برگزاريسطح المللیبینملی

1
2
3

جمع کل امتیاز اخذ شده: 



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 28صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)4- 1-5- 6(کتابتالیف و ترجمه- 5- د

عنوانردیف

محل نوع اثر علمی
نشر

ماه/ 
سال

نام و رتبه 
نویسنده/

مترجم

تعداد 
گاننویسند

امتیاز 
مکتسبه

تجدید تألیف
گردآوريترجمهچاپ

ویرایش 
علمی 
کتاب

1

2

3

جمع کل امتیاز اخذ شده:

)5- 1- 5- 6(طرح هاي پژوهشی- 6- د

عنوان طرحردیف
نام سطح

کارفرما

نوع مشارکت
مکتسبهامتیاز تاریخ خاتمه کالن 

ملی
برون 

ازمانیس
درون 

همکارمجريسازمانی

1
2
3

جمع کل امتیاز اخذ شده:

نام و نام خانوادگی نماینده دفتر امور پژوهش هاي کاربردي و فناوري
امضاء
تاریخ



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 29صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)6-1-5-6( زیر بند گزارش هاي موردي-7-د

عنوان ردیف
گزارش

ارتباط با وظایف 
تاریخ گزارشغلیش

کیفیت و اثربخشی 
گزارش

میزان مشارکت در تهیه 
امتیاز گزارش

مکتسبه غیر مرتبط
مرتبط

54-32 -1100%70%50%

1

2

3
جمع کل امتیازات اخذ شده:

مدیر مربوطهنام و نام خانوادگی رئیس پژوهشکده/
امضاء
تاریخ

)7-1-5-6(جزوات آموزشی -8-د

عنوان جزوهردیف
تایید دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

امتیاز مکتسبه
عدم تاییدمورد تایید

1

2

3

:جمع کل امتیاز اخذ شده

نام و نام خانوادگی نماینده دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
امضاء
تاریخ



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 30صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)2-1-8- 1- 5- 6و 1-8- 1- 5-6(ملی و بین المللیتدوین استانداردهاي - 9- د

امتیاز
مکتسبه

تعداد صفحه فارسی نوع مشارکت سطح مدرك نوع مدرك
تاریخ و 
شماره 

اجالسیه 
کمیته 

ملی

شماره 
استاندارد/ 

مدرك
50از ردیف

صفحه 
به باال

21از 
50تا 

صفحه

20تا 
صفحه ویراستار عضو دبیر بین 

المللی ملی

روش 
آزمون،

یین کار، آ
راهنما

نامه، الزامات واژه
هافنی و ویژگی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
:اخذ شدهامتیازکلجمع

گی نماینده دفتر امورتدوین استاندارد نام و نام خانواد
امضاء
تاریخ



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 31صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)2- 1- 8- 1- 5- 6(یالمللنیاظهار نظر در خصوص مدارك ب- 10- د

امتیاز
مکتسبه

تعداد اظهار نظر گروه فرعی/ گروه 
کاري کمیته فنی متناظر تاریخ 

ارسال 
کامنت 

شماره 
مدرك ردیف

ویرایشی عمومی فنی نام دبیر نام
میتهک نام دبیر نام 

کمیته
1

2

3

4

5

6

:اخذ شدهامتیازکل جمع

نام و نام خانوادگی نماینده دفتر امورتدوین استاندارد 
امضاء
تاریخ

)2-8- 1- 5-6(ش اجرایی و دستورالعملو یا بازنگري آیین نامه ها، رومشارکت در تهیه11- د
امتیاز مکتسبهنوع مشارکتعنوان مدركردیف

عضودبیر

:اخذ شده امتیازکل جمع



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 32صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

)9- 1- 5-6(بندتشویق و تقدیردریافت لوح -21- د
مکتسبهامتیازتعدادتاریخ تشویق نامهمقام امضاء کنندهردیف

1
2
3
4
5

حداکثر امتیاز قابل محاسبه جمع کل امتیاز اخذ شده:

)10- 1-5- 6(بند/ پژوهشگر برترکسب عنوان کارمند نمونه- 31- د
مکتسبهامتیازسال انتخابمقام صادر کننده/ پژوهشگر برترکارمند نمونهعنوان ردیف

1
2
3
4

حداکثر امتیاز قابل محاسبه:اخذ شدهامتیازکلجمع

تکریم ارباب رجوع/ تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی و رعایـت شـئونات اداري و اخالقـی و مشـارکت در فعالیتهـاي      14-د
فرهنگی 

امتیاز مکتسبه بر اساس نوع ارزیابیعنوانردیف
تکریم ارباب رجوع1
یت شئونات اداري و اخالقیتعظیم شعائر اسالمی و مذهبی و رعا2
مشارکت در فعالیتهاي فرهنگی3

حداکثر امتیاز قابل محاسبهجمع کل امتیاز اخذ شده:



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 33صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

سایر فعالیتهاي علمی و پژوهشی(6- 14-1-5) د- 15-

امتیاز)5( به ازاي هر فعالیت نوع فعالیت ردیف
درصد میزان

بهامتیازمکتسمتاریخ انجامشارکت
1007050

1
مشارکت در برگزاري جشنواره، همایش، نمایشگاه و کارگاه 

تخصصی
مشارکت در برگزاري دوره آموزشی با همکاري دفتر آموزش2
تسهیل و بستر سازي در جهت انجام طرح تحقیقاتی / اداري3
سایر موارد( با ذکر مورد)4

یاز قابل محاسبهحداکثر امتجمع کل امتیازاخذ شده:
نام و نام خانوادگی رئیس پژوهشکده / مدیر مربوط

امضاء
تاریخ

باشد.مسئولیت صحت مطالب و مستندات ارائه شده به عهده اینجانب ............................ می

نام و نام خانوادگی
امضاء



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 34صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

فرم گواهی آموزش به همکار

ــاً ــماره احترامــــــــــ اینجانب..........................................فرزند.......................................بــــــــــــه شــــــــــ
تخصصـی از  ملی............................................شاغل در............................................در راستاي کسب مهارت شـغلی و  

........................................با سمت.........................................بهره مند گردیده ام.تجربیات آقاي/ خانم.

امضاء آموزش گیرنده:

ــماره  ــاً اینجانب..........................................فرزند.......................................بــــــــــــه شــــــــــ احترامــــــــــ
..................................شاغل در............................................در راستاي کسب مهارت شـغلی و تخصصـی از   ملی..........

تجربیات آقاي/ خانم.........................................با سمت.........................................بهره مند گردیده ام.

امضاء آموزش گیرنده:

رئیس پژوهشکده/ مدیرنام و نام 
امضاء
تاریخ

AS-F 00/02



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 35صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

فرم تکریم ارباب رجوع

کارگروه تخصصی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیات علمی

با سالم و احترام

ذیـل  جـدول  ح شـر بـه / خانم      باب رجوع آقاتکریم ارامتیاز مربوط به بدینوسیله 

شود.اعالم می

نام و نام خانوادگی رئیس پژوهشکده/ مدیر
امضاء
تاریخ

امتیاز مکتسبهموضوعردیف
65-43-2

رعایت نظم و آمادگی براي ارائه خدمات به ارباب رجوع1
رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع2
ارائه اطالعات و توضیحات کافی به ارباب رجوع3
آراستگیحفظ 4
انجام کار با دقت و سرعت5

جمع کل امتیازاخذ شده:

AS-F 00/03



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 36صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

فرم تعظیم شعائر اسالمی/ مذهبی و رعایت شئونات اداري و اخالقی

کارگروه تخصصی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیات علمی

با سالم و احترام

از نظـر تعظـیم شـعائر    آقاي/ خانم  ........................................................... امتیازشودگواهی میبدینوسیله

به شرح جدول ذیل می باشد.اسالمی، مذهبی و رعایت شئونات اداري و اخالقی 

4- 1210-2018میزان امتیاز

نام و نام خانوادگی رئیس پژوهشکده/ مدیر
امضاء
تاریخ

AS-F 00/04



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 37صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

رم مشارکت در فعالیتهاي فرهنگیف

کارگروه تخصصی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیات علمی

با سالم و احترام

به شرح جدول ذیل فرهنگی  هايدر فعالیت........................... ............آقاي/ خانم  مشارکتمیزانبدینوسیله 

شود.اعالم می

رئیس پژوهشکده/ مدیرکلنام و نام خانوادگی 
امضاء
تاریخ

ردیف

فرهنگینوع مشارکت در فعالیتهاي 

امتیاز مکتسبه

54-32 -1

/  عضویت در بسیج، کانون هاي فرهنگی/ اسالمیشرکت در مراسم ملی و مذهبی1

انجام فعالیت هاي ورزشی و هنري2

جمع کل امتیاز اخذ شده:

AS-F 00/50



01/01AS-Iشناسه مدرك:34از 38صفحه 

دستورالعمل ارتقاء رتبه  اعضاي غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرکنترل:         

:ارتقا رتبهبه تقاضاي سه سال منتهیعضو در مربوط به ارزیابی عملکرداخذ شده میانگین امتیازات 

دفتر خدمات امور اداري و کارکنانمدیرنام و نام خانوادگی 
امضاء
تاریخ

تاریخ بررسی پرونده توسط کارگروه تخصصی:

جهـت  زم شـرایط ال خـانم/ آقـاي        ، و امتیازات کسب شدهمستندات ارائه شدهبررسی توجه بهبا
ندارد/داردرااز تاریخ ارتقاء به رتبه

اعضاي کارگروه تخصصی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیات علمی
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضاءامضاءامضاءامضاء

نام و نام خانوادگیم و نام خانوادگینانام و نام خانوادگی

امضاءامضاءامضاء

بر اساس امتیازمحاسبه شده
مستندات ارائه شده

حداقل امتیاز مورد نیاز جهت ارتقاء به 
رتبه مورد نظر


