بسمه تعالی

Ⅴ

جدول امتیازات فوق العاده ویژه کارشناسی (مسیر ارتقای شغلی ) -مدرک تحصیلی دکتری

نام و نام خانوادگی :

واحد سازمانی :

تاریخ ارسال مدارک :

شماره نامه ارسالی :
نحوه توزیع امتیازات

شرح عوامل

ردیف

1

اعتبار دانشگاه

2

معدل
ارتباط شغل و رشته
تحصیلی

3
4

سوابق تجربی

5
سوابق مدیریت

6

آموزش همکاران

7

دورههای آموزشی

8

استفاده از نرم افزار

9

تسلط به زبـــان خـارجـه

11

ارائه پیشنهادهای نو و
ابتکاری

11

اکتشاف و اختراع

12

ارائه مقاله

13

طرح های ارزنده
تحقیقاتی

14

کارائی

15

رضایت اربــاب رجوع

16

عضویت در شوراها

شماره کارمندی :
حداکثر
امتیاز

دانشگاه های دولتی  -خارج از کشور
دانشگاه های آزاد – پیام نور – مرکز آموزش مدیریت دولتی – جامع علمی کاربردی – شبانه – غیرانتفاعی -معادل

111

دانشگاه های دولتی  -خارج از کشور

معدل ضربدر3

دانشگاه های آزاد– پیام نور – مرکز آموزش مدیریت دولتی– جامع علمی کاربردی– شبانه –
غیرانتفاعی-معادل
021
مربوط  -مشابه

معدل ضربدر2/5

غیر مربوط

01
021

011

سوابق تجربی مربوط -مشابه با دکتری هرسال  01امتیاز
 8امتیاز
سوابق تجربی غیرمربوط با دکتری هرسال

(آزاده  -جانباز – فرزند شهید یک مقطع تحصیلی باالتر12و 11امتیاز)

رئیس اداره و گروه و پست همتراز آن (مدیر 4مرتبه )04

هر سال  2امتیاز

معاون مدیرکل و همتراز

(مدیر 5مرتبه )05

هر سال  3امتیاز

مدیرکل و همتراز

(مدیر 6مرتبه  )06هر سال  5امتیاز

011

041

هر سال  7امتیاز (شهردار تهران و معاونان ایشان)
(مقامات)
وزیر -معاون وزیر و همتراز
سابقه تجربی با مدرک دکتری مشروط به انتصاب درپست کارشناس ،مشاور و مدیر هرسال  6امتیاز
اعضای هیأت مدرسین شهرداری تهران  01امتیاز
هر ساعت آموزش شغلی مربوط بر اساس گواهینامه های اداره کل تشکیالت و آموزش  1/3امتیاز
دکتری بدون ارائه مدارک
مبانی کامپیوتر یا مفاهیم پایه فن آوری اطالعات
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها ()Windows
اطالعات و ارتباطات ()Internet
واژه پردازها ()Word
صفحه گسترده ها ()Excel
بانک اطالعات ()Accsess
ارائه مطالب ()PowerPoint

 25امتیاز
 4امتیاز
 6امتیاز
 11امتیاز
 21امتیاز
 21امتیاز
 21امتیاز
 21امتیاز

دکتری بدون ارائه مدارک
ارائه سطح ()Intermediate

 31امتیاز
 31امتیاز
 51امتیاز
 71امتیاز

ارائه سطح ()Advanced
ارائه سطح ( ) TOLIMO- TOFEL - IELTS
هرپیشنهاد مصوب در دبیرخانه نظام پیشنهادات  21تا  111امتیاز
 51تا  251امتیاز
هر پیشنهاد اجرا شده

01
051

دکتری کامپیوتر بدون ارائه مدارک  111امتیاز
سایر دوره های عمومی  11امتیاز
سایر دوره های تخصصی  21امتیاز

011

دکتری زبان خارجی  61امتیاز
دکتری خارج از کشور  71امتیاز

01

منوط به ارائه گواهی از وزارت علوم
251

متناسب با اهمیت موضوع اکتشاف یا اختراع و مشروط به ارائه گواهی از اداره ثبت اختراعات  -مرکز پژوهش های علمی و
صنعتی ایران -جشنواره خوارزمی-جشنواره جوان و  ...به تشخیص هیات ممیزه
هرمقاله چاپ شده در روزنامه های کثیراالنتشار
 5امتیاز
هرمقاله چاپ شده در مجالت هفتگی ،ماهیانه و ...
 11امتیاز
هر مقاله چاپ شده در نشریات معتبر و تخصصی داخلی
 21امتیاز
هر مقاله چاپ شده در نشریات معتبر و تخصصی خارجی
 31امتیاز
تألیف و ترجمه کتاب در مباحث عمومی
 21امتیاز
تألیف و ترجمه کتاب در مباحث تخصصی
 31امتیاز

011

021

پیشنهادی  21امتیاز اجرا شده  31امتیاز
طرحی که به بخشنامه واحد سازمانی منجر شده است.
پیشنهادی  25امتیاز اجرا شده  35امتیاز
طرحی که به بخشنامه معاون شهردار منجر شده است.
پیشنهادی  31امتیاز اجرا شده  41امتیاز
طرحی که به بخشنامه شهردار تهران منجر شده است.
طرحی که به قانون(مصوبه شورای شهر -دولت و مجلس) منجر شده است .پیشنهادی  41امتیاز اجرا شده  51امتیاز
طرح ها منوط به دارا بودن پروپوزال  -طی مراحل تصویب و اجرا می باشند.
متوسط تا 51

خوب تا 71

خیلی خوب تا 71
خوب تا 51
عضویت در شوراها و کارگروه های تخصصی قانونی (هر سال  4امتیاز)

تاریخ اجراء:
بررسی :

کارشناسان

تایید کننده :

121

021

251

عالی تا 011

011

عالی تا 011

011
011

جمع کل امتیازات مکتسبه
امضاء

تاریخ
تاریخ
تاریخ

0

بذر افکن

کارشناس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور

2

مرندی

کارشناس شهرداری تهران

امضاء

معاون مدیر کل منابع انسانی

امضاء

حسین جاور

امتیاز
مکتسبه

