
  منازل سازماني دانشگاه كردستان انامتياز بندي متقاضيفرم 

  
  محل تولد  تاريخ تولد  نام خانوادگي  نام

  مرتبه علمي  وضعيت استخدامي  دانشكده  گروه آموزشي

  تاريخ اجراي حكم رسمي آزمايشي  تاريخ استخدام پيماني  پايه

    ماه    سال و                                                            مدت قبلي استفاده از منازل سازماني            متاريخ اجراي حك

  

  نوع استخدام  1
  رسمي قطعي  رسمي آزمايشي  پيماني  طرح سربازي  خريد خدمت  نوع

حد اكثر امتياز اين 

  ماده

داده شده توسط (امتياز 

  )متقاضي

داده شده توسط دبير (امتياز 

  )كميته
  توضيح

        5  5  5  5  0  0  امتياز
  

  سابقه خدمت  2
  حد اكثر امتياز اين ماده    )سال(سابقه 

داده شده توسط (امتياز 

  )متقاضي

داده شده توسط دبير (امتياز 

  )كميته
  توضيح

        10    1امتياز
  امتياز يك به ازاي هر سال كامل سابقه كار از بدو اسخدام پيماني  .1

  

  مرتبه علمي  3

  اداست  دانشيار  استاديار  مربي  مرتبه
حد اكثر امتياز اين 

  ماده

داده شده توسط (امتياز 

  )متقاضي

داده شده توسط دبير (امتياز 

  )كميته
  توضيح

        10     10  7  4  0  امتياز
  

  وضعيت تاهل  4
  )داده شده توسط متقاضي(امتياز   حد اكثر امتياز اين ماده  متاهل  مجرد زن  مجرد مرد  وضعيت

داده شده توسط دبير (امتياز 

  )كميته
  توضيح

        15  15  8  0  امتياز
  

  تعداد فرزندان  5

تعداد و 

  جنس
0  1  2  

و  3

  باالتر
  غير همجنس  همجنس

حد اكثر امتياز اين 

  ماده

داده شده (امتياز 

  )توسط متقاضي

داده شده توسط دبير (امتياز 

  )تهكمي
  توضيح

        15  3  0  15  10  5  0  امتياز
  

  امتيازات آموزشي  6

  2كميت آموزش  1كيفيت آموزش  معيار
اجراي مقررات 

  3آموزشي

حد اكثر امتياز 

  اين ماده

داده شده توسط (امتياز 

  )متقاضي

  داده شده توسط معاون(امتياز 

  )آموزشي دانشگاه
  توضيح

        12  4  2  6  حد اكثر امتياز اين بند
                امتياز اخذ شده

  ارتقا بر اساس آيين نامه سال گذشتهسه رزيابي دروس در معدل نمره ا: اين امتياز مساوي است با -1

 ) در صورت كسر قانوني واحدهاي موظف، تدريس حد اقل واحدهاي موظف براي كسب امتياز كافيست( 10سال گذشته تقسيم بر سه تعداد واحدهاي تدريس شده در معدل : اين امتياز مساوي است با -2

 .مي شودو توسط رييس دانشكده تعيين راهنمايي دانشجويان، انجام وظايف محوله ديگر محاسبه ع و پايان  به موفع كالسها، حضور تمام وقت در محل كار، واز قبيل شرآموزشي  امتياز اين بند بر اساس اجراي دقيق مقررات و ضواب -3
  

  *امتيازات پژوهشي  7
  حد اكثر امتياز اين ماده    امتياز پزوهشي

داده شده توسط (امتياز 

  )قاضيم

ط معاون داده شده توس(امتياز 

  )پژوهشي دانشگاه
  توضيح

        10    امتياز
  .5امتياز كسب شده از كارنامه پژوهشي تقسيم بر : مساوي است با ومحاسبه مي شود  اين امتياز برمبناي امتياز كسب شده از كارنامه پژوهشي*
  

  امتيازات اجرايي  8
  توضيح  )دانشگاه اداري و مالي داده شده توسط معاون  (امتياز   )ضيداده شده توسط متقا(امتياز   ماده ين ماده حد اكثر امتياز  مسوليت

        6  امتياز
  2امتياز طبق آئين نامه شوراي عالي انقالب فرهنگي تقسيم بر: مساوي است با دانشگاه پستهاي اجراييبراي هر سال سابقه مشاركت در  اين امتياز*
  

9  
سابقه شركت در 

  جبهه

  حداكماحد اكثر امتياز اين     سال
داده شده (امتياز 

  )توسط متقاضي

اداري معاون  داده شده توسط (امتياز 

  )دانشگاه و مالي
  توضيح

        5    1امتياز

  امتياز به ازاي هر سال شركت در جبههدو .1
  

  )بستگان درجه اول(  خانواده شهدا  10
  توضيح  )داده شده توسط ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه(امتياز   )داده شده توسط متقاضي(امتياز   حد اكثر امتياز اين ماده  وضعيت

        4  امتياز
  

  مدت انتظار  11

 خارج دانشگاه  داخل دانشگاه
  )داده شده توسط متقاضي(امتياز  حد اكثر امتياز اين ماده

اداري داده شده توسط معاون  (امتياز 

  )دانشگاه و مالي
  توضيح

    

        8  ازاي هر سال دو امتياز به  هر سال يك امتياز به ازاي

  

جمع 

  امتيازات

  توضيح  جمع امتياز 11 10 9 8 7 6 5  4  3  2  1  ماده

    100  8  4  5  6  10  12  15  15  10  10  5  حد اكثر امتياز اين ماده

                            امتياز داده شده توسط متقاضي

                            مسولامتياز داده شده توسط 

  

  

  

  محل امضا                                    تقاضي                                   تاريخ درخواست                                                شماره تماس              نام و نام خانوادگي م


