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ﻛﺎر را ﻧﻤﻲداﻧﺪ و از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ و اﺑﺘﺪاﻳﻲ آن ﺑﻲاﻃﻼع اﺳﺖ.

2

3

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻜﺮ

ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و
اﻧﺘﻘﺎدات

4

5

6

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻛﺎر

اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت

ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت

7

8

9

اﻣﺘﻴﺎز

0

ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد.

1

ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ.

2

ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻌﻲ اﺳﺖ و داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر دارد.

3

ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي او اﻏﻠﺐ ﺳﻮءﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

0

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻜﺮ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻴﺎن و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.

2

در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻜﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

3

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات دﻳﮕﺮان را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮد.

0

ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات دﻳﮕﺮان را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

1

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات دﻳﮕﺮان را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

2

ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﻧﺘﻘﺎد دﻳﮕﺮان ارج ﻣﻲﻧﻬﺪ و آن را در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد.

3

ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪاي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻲﺗﻔﺎوت اﺳﺖ.

0

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺻﻴﻪ دﻳﮕﺮان را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

1

ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن را دوﺳﺖ دارد.

2

ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر دارد؛ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ.

3

ﮔﺰارشﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﮔﻨﮕﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

0

در ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ را از ﻗﻠﻢ ﻣﻲاﻧﺪازد.

1

در ﮔﺰارشﻫﺎﻳﺶ ،ﮔﺎﻫﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ.

2

ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺮﻳﺢ ،روﺷﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و داراي ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

3

ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺎري ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎران ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .

0

اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

1

آﻣﺎدﮔﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎران را دارد.

2

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎران را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ و رﻓﻊ ﻛﻨﺪ.

3

ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ از وي ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

1

اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

2

اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

3

در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ دﻗﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد و اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﺷﻮد.

0

ﻣﻴﺰان دﻗﺖ در

در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ دﻗﺖ دارد وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد.

1

اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ

در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ دﻗﺖ ﻻزم را دارد و ﺑﻪ ﻧﺪرت دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد.

2

اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم

ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ در

ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ

11

ﺳﻘﻒ

0

اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ

10

 -4ﻛﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ:

ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد و دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻲﺷﻮد.

3

در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻈﻢ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ دﭼﺎر ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻛﺎر اﺳﺖ.

0

ﺗﺎ ﺣﺪودي اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي در ﻛﺎرﻫﺎ را دارد وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻛﺎر اﺳﺖ.

1

در اﻧﺠﺎم اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي دارد و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﻴﻜﻨﺪ.

2

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي دارد و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.

3

ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

0

ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي دارد وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

1

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

2

ﻛﺎﻣﻼً اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

3

ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ.

0

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺿﺎﻓﻲ را ﻋﻬﺪه دار ﻣﻴﺸﻮد

1

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

2
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اﻣﺎﻧﺖداري و
رازداري

13
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ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

15

16
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ﻫﺪاﻳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﺎﻧﺖدار و رازدار ﻧﻴﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﮔﺬارد.

0

اﻣﺎﻧﺖدار و رازدار اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد.

1

اﻣﺎﻧﺖ دار و رازدار اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.

2

اﻣﺎﻧﺖ دار و رازدار اﺳﺖ و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺴﺌﻮل ذي ﺻﻼح ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.

3

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﺶ اﻏﻠﺐ ﻏﻠﻂ ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ.

0

اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت او اﻏﻠﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد.

2

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮده ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

3

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي او ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺣﺘﻲ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ،درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

4

در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ دارد.

1

ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﻛﺎرﻫﺎ را دارد.

2

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻣﻮر ﻓﻌﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺗﻲ را دارد.

4

در ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ دارد.

1

وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

2

وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮده و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد.

4

ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را دارد.

0

ﺑﺎ ﻗﺪري ﺗﺮس و اﺣﺘﻴﺎط ،ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﻲ را ﺑﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد.

1

ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻮﺑﻲ از اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن  ،ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد.

2

ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻳﺎد و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد.

3

در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻛﺎر ،ﺗﻼش ﺧﻮﺑﻲ دارد.

3

از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪاي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

3

اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ

از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

3

)ﺳﻘﻒ اﻣﺘﻴﺎز(15

از ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

3

رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
)ﺳﻘﻒ اﻣﺘﻴﺎز (20

در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب راﻫﻜﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

3

ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

3

ﺣﺴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ،اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻻزم و اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎر ارﺑﺎبرﺟﻮع وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺣﻀﻮري و ﺗﻠﻔﻨﻲ

10

رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ و ﺷﺌﻮن اداري و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر

3

رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداري

3

ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت

3

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﻌﺠﻴﻞ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

اﻧﻀﺒﺎط ﻛﺎري ،اراﺋﻪ
ﻃﺮح و درﻳﺎﻓﺖ
***

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ
)ﺳﻘﻒ اﻣﺘﻴﺎز (15
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم
از اداره ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ

*** ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ***

 0ﺗﺎ 8

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت:
ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت  / 7داﻧﺸﮕﺎه  / 5واﺣﺪ /2

7

اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد:
ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت  - 7داﻧﺸﮕﺎه  - 5واﺣﺪ 2

7

اراﻳﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ:
ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت  - 7داﻧﺸﮕﺎه  - 5واﺣﺪ 2

7

ﻧﺸﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

10

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وزﻳﺮ ،ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪار

10

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎون  ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﻳﺮ و رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه

8

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄت ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر

7

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه  ،ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار

6

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺨﺸﺪار و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار )ﺣﺪاﻛﺜﺮ3ﻣﻮرد (

4

درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ و ﺟﺎﻳﺰه از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ

2

ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب -10ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب  - 7ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISC ،ISIو ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ 7

10

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ

10
100

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

٢

