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 بسمه تعالی
 »دستورالعمل انتخاب جهادگران نمونه جهاددانشگاهی«

 
 مقدمه: -

ست محترم این نهاد    و با عنایت به و خدمات جهادگران از زحمات  و تجلیل تقدیر به منظور شوراي معاونان و ریا صویب   ،  ت
 :می گردداجرا دستورالعمل  این اساس انتخاب جهادگران نمونه بر

 
 تعاریف: -
آموزش عالی)  موسسهو  پژوهشگاه، پژوهشکده، مرکز، دانشگاه واحد، : به یکی از تشکیالت (سازمان،ازمانیواحد س -1

 .گفته می شود
 ، اداره باشد. سازمانی به فردي گفته می شود که حداقل رده مسئولیت وي در واحد : مدیر -2
 نماید.ت علمی جهاددانشگاهی، فعالیت میشود که مطابق با ضوابط و شرایط هیأبه فردي گفته می:  هیأت علمی -3
ذکر شده » کارشناس« ،و در حکم کارگزینیسازمانی ذیربط شود که پست وي در واحد به فردي گفته می:  کارشناس -4

 باشد.
 باشد. 4و  3و  2شامل افرادي می شود که عنوان پست سازمانی آنان غیر از بندهاي :  سایر اعضاء -5
 

 ها:مالك -
 ود ـشونتقسیم می )هاي اختصاصیهاي عمومی و مالكمالك( کلی هاي انتخاب جهادگران نمونه به دو دستهمالك -6

 .استیکسان  سطوح تمامیهاي عمومی براي مالك
 	صرفاً در مورد اعضایی تکمیل می شود که:جداول انتخاب جهادگران نمونه  -7

 	الف) عضو تمام وقت باشند.
 اشتغال داشته باشند. در جهاددانشگاهی به خدمت انتخاب جهادگران نمونه،جدول تاریخ تکمیل  تاب) 

 داشته باشند.در جهاددانشگاهی  ج) حداقل سه سال سابقه کار تمام وقت
نداشته اداري و هیأت انتظامی اعضاي هیأت علمی حکم محکومیت به هر میزان از هیأت تخلفات در سه سال اخیر د) 

 باشند. 
 .شده باشداست جهاددانشگاهی دریافت ه) استعالم از حر

 جدول هاي هر حوزه به صورت جدا در  هیأت علمی و کارشناساناعضاي ، براي انتخاب مدیران عمومی و هاي اختصاصیمالك -8
 )7، 6، 5، 4، 3، 2 شمارههاي  جدول(پیوست مشخص گردیده است.

 تکمیل گردد.هاي عمومی) مالك( 8 دول شمارهج، فقط واحدهاي سازمانیتمامی  ، درسایر اعضاانتخاب براي  -9
  گردد. ) تعیین می1تعداد جهادگران نمونه در هر واحد سازمانی براساس جدول شماره ( -10

 
 



 

٢ 
 

 
 )1(جدول شماره 

 سطح

 تعداد نیروي انسانی
هیأت  مدیر

 علمی
 سایر اعضاء کارشناس

جمع حداکثر 
تعدادي که باید 

 معرفی گردد
 1     نفر 50کمتر از 

 5 1 2 1 1 نفر 100تا  50
 9 2 3 2 2 نفر 200تا  100

 14 3 5 3 3 نفر 200بیش از 
 

 فرآیند انتخاب: -
را  منتخباناسامی تشکیل و پس از انتخاب اعضاي نمونه، معاونان در هر واحد سازمانی کارگروهی مرکب از رییس واحد و  -11

 گردد.می  به دفتر مرکزي ارسال یسازمانواحد امضاي رییس  به همراه جداول تکمیلی با
 تواند از میان اعضاي واحد یک یا دو نفر را به عنوان عضو کارگروه تعیین نماید.میسازمانی رییس واحد  :1تبصره 
 انتخاب جهادگران نمونه ارسال شود. جداولالزم است صورتجلسه کارگروه یاد شده به همراه  :2تبصره 

به عنوان جهادگر  بار در طول خدمت)  3(حداکثر  از انتخاب وي از یک بار پس از سه سال انتخاب عضو نمونه براي بیش -12
 مند خواهد شد.بهره فرد منتخب از تمامی مزایاي مربوط به آنبالمانع بوده و  نمونه

معرفی افراد نسبت به ) 1(بر اساس جدول شماره در دفتر مرکزي کارگروهی شامل معاون و مدیران کل هر حوزه تشکیل و  -13
 .می نمایندبه معاونت هماهنگی و امور مجلس اقدام آن حوزه منتخب 

 باشد:فرآیند نهایی انتخاب جهادگران نمونه جهاددانشگاهی به شرح ذیل می -14
در معاونت هماهنگی و واحدهاي سازمانی  هاي دفتر مرکزيو اطالعات دریافتی از معاونت جداولبندي و دستهبررسی  -1-14
 .امور مجلسو 
و سپس ارسال  اساس سهمیه تعیین شده برمنتخبان تعیین و معرفی  برايهر حوزه به معاونت ذیربط  جداولارسال  -2-14

 .اسامی به معاونت هماهنگی و امور مجلس
شد، جود داشته بافعالیت و اقدام شاخص دیگري نیز واگر عالوه بر مالك هاي تخصصی و عمومی جهادگران نمونه،  :1تبصره

  ، تا در انتخاب فرد لحاظ گردد.مربوطه ضمیمه مستندات به جدول
انتخاب روساي واحدهاي سازمانی به پیشنهاد معاون هماهنگی و تصویب شوراي معاونان با در نظر گرفتن میانگین  -3-14

 .درصد تحقق اهداف و برنامه هاي عملیاتی در سال مورد نظر و تایید ریاست جهاددانشگاهی می باشد
انتخاب  برايبه انتخاب رییس جهاددانشگاهی  واحدهاي سازمانیساي وبه همراه سه نفر از رمعاونان تشکیل شوراي  -4-14

 .نهایی جهادگران نمونه
جهاددانشگاهی شوراي معاونان  30/3/1396 در جلسه مورخ پیوست جدول  8تبصره و  3بند و  15این دستورالعمل در 	-15

 .استیــــب الزم االجرا تصویب و از تاریخ تصو
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 )مدیران و کارشناسانحوزه پژوهش و فناوري ( انتخاب جهادگران نمونه) 2( جدول
 : نام خانوادگی -3 نام: -2 ام واحد سازمانی:ن -1
 :نوان پست سازمانیع  -4
 

 نوات خدمت به سال:س -6 درك و رشته تحصیلی : م -5

        �.......  آزاده  رزمندگی به ماه   مدت       �رزمنده      �جانباز    ،مراتب ایثارگري   -8 :حوزه فعالیت -7
 مدت اسارت به ماه ..........

 
 حداکثر یید هاي اختصاصی مورد تأمالك -9

 امتیاز
 امتیاز

کسب 
 شده

حداکثر  یدهاي عمومی مورد تأیمالك -10
 امتیاز

امتیاز 
کسب 
 شده

چارچوب قوانین و مقررات          امتیاز 6  امتیاز) 3هاي پژوهشی (هر طرح حداکثر انجام طرح مل در  مداري و ع قانون 
 (انضباط کاري)

  امتیاز 15

  امتیاز 6 پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع   امتیاز 15 کاربردي کردن و تجاري سازي نتایج تحقیقات 
  امتیاز 8 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت  امتیاز 6 مستند سازي و ارائه گزارش 

ــانی در حوزه پژوهش و      ــعه منابع انسـ تربیت و توسـ
 فناوري

  امتیاز 13 صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات  امتیاز 10

ــالمی     امتیاز 6 تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها  ــعایر و اخالق و رفتار اسـ و پایبندي به  رعایت شـ
 ارزشها و فرهنگ جهادي

  امتیاز 8

ــازمان   ــی با س مؤثر بودن در عقد قرارداد هاي پژوهش
 هاي دیگر 

حترم ممراتب  ایثارگري (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده   امتیاز 15
 )و جانبازان شهدا 

  امتیاز 8

ــتگاه هاي دیگر            جلب حمایت مالی و امکانات از دسـ
 براي جهاددانشگاهی 

  امتیاز 6 همکارانارتباط مثبت و سازنده با   امتیاز 12

  امتیاز 6 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوب  امتیاز 5 انتشار کتب و یا ارائه مقاله 
مودن زیر ساخت کارگاه و فراهم ن ،آزمایشگاهراه اندازي

 هاي پژوهشی هاي الزم براي فعالیت
  امتیاز 6 نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی   امتیاز 10

  امتیاز 6 آوري و ایجاد ظرفیت هاي جدید کاري خالقیت و نو  امتیاز 5 شرکت در شوراهاي تخصصی 
ضا    امتیاز 5 نامه دریافت تقدیر صمیم      مشارکت دادن اع سازي و ت صمیم  در فرآیند ت

 گیري (کارگروهی)
  امتیاز 6

ــم  امتیاز 5 هاي علمیفرانسهاي مؤثر در کنآفرینینقش ملکرد با برنامه تطبیق عو انداز و اهداف آگاهی از چش
 هاي عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده 

  امتیاز 6

  امتیاز 6 گیري و اقدام به موقعتصمیم   
  100 جمع امتیازات:   100 جمع امتیازات:

 جمع کل امتیازات مکتسبه:
ــده مندرج در نامبرده با توجه به مالك ــتونهاي اعالم ش ــبه به عنوان   فوق  10 و 9 هاي س و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتس

 شود. مینمونه شناخته  کارشناسیا  مدیر
 

 .....امضاء رئیس 
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 هیات علمی و پژوهشگران   انتخاب جهادگران نمونه )3(جدول
 : نام خانوادگی -3 نام: -2 ام واحد سازمانی:ن -1
 :نوان پست سازمانیع  -4
 

 نوات خدمت به سال:س -6 : تحصیلیه مدرك و رشت -5

        �.......  آزاده  رزمندگی به ماه   مدت       �رزمنده      �جانباز    ،مراتب ایثارگري   -8 :حوزه فعالیت -7
 مدت اسارت به ماه ..........

 
 حداکثر یید هاي اختصاصی مورد تأمالك -9

 امتیاز
 امتیاز

کسب 
 شده

حداکثر  دیهاي عمومی مورد تأیمالك -10
 امتیاز

امتیاز 
کسب 
 شده

مجري طرحهاي داخلی پژوهشی (شوراي بررسی 
 )امتیاز 2هر طرح  نهایی

چارچوب قوانین و مقررات          امتیاز 10 مل در  مداري و ع قانون 
 (انضباط کاري)

  امتیاز 15

  یازامت 6 پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع   امتیاز 13 مدیریت طرح هاي کارفرمایی
  امتیاز 8 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت  امتیاز 5 همکاري در طرحهاي داخلی پژوهشی

  امتیاز 13 صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات  امتیاز 6 همکاري در طرحهاي کارفرمایی
ــعایر و اخالق و رف   امتیاز 4 ژوهشیپ -انتشار مقاله علمی ــالمی رعایت شـ و پایبندي به  تار اسـ

 ها و فرهنگ جهادي ارزش
  امتیاز 8

حترم ممراتب  ایثارگري (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده   امتیاز 2 رویجیت -انتشار مقاله علمی
 )و جانبازان شهدا 

  امتیاز 8

انتشار مقاله علمی نمایه شده در پایگاههاي بین 
 المللی معتبر

  امتیاز 6 و سازنده با همکاران ارتباط مثبت  امتیاز 6

  امتیاز 6 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوب  امتیاز 5 ثبت اختراع داخلی
  امتیاز 6 نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی   امتیاز 8 ثبت پتنت در پایگاههاي بین المللی معتبر

  امتیاز 6 ري و ایجاد ظرفیت هاي جدید کاري آوخالقیت و نو  امتیاز 6 چاپ کتاب علمی و تخصصی (تألیف)
ضا    امتیاز 5 ترجمه کتب علمی و تخصصی صمیم      مشارکت دادن اع سازي و ت صمیم  در فرآیند ت

 گیري (کارگروهی)
  امتیاز 6

ــم  امتیاز 5 طراحی و تدوین کارگاه آموزشی و پژوهشی ملکرد با برنامه تطبیق عو انداز و اهداف آگاهی از چش
 اتی و اهداف از پیش تعیین شده هاي عملی

  امتیاز 6

  امتیاز 6 گیري و اقدام به موقعتصمیم  امتیاز 6 هاي رسمیتدریس در دوره
هاي علمی و تخصصی کسب رتبه در جشنواره

 المللی)(استانی، ملی و بین
     امتیاز 13

هاي آموزشی و پژوهشی تحصیالت تدوین دوره
 تکمیلی

     امتیاز 6

  100 جمع امتیازات:  100 متیازات:جمع ا
 جمع کل امتیازات مکتسبه:

ــده مندرج در نامبرده با توجه به مالك ــتون هايهاي اعالم ش ــبه به عنوان   فوق  10و  9 س و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتس
 شود. مینمونه شناخته  یا پژوهشگر هیأت علمی

 
 

 امضاء رئیس .....
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 ، مدیران و کارشناسان) حوزه معاونت آموزشی  (هیات علمی گران نمونهانتخاب جهاد) 4( جدول

 نام خانوادگی :  -3 نام: -2 ام واحد سازمانی:ن -1
 :نوان پست سازمانیع  -4
 

 نوات خدمت به سال:س -6 : درك و رشته تحصیلیم -5

        �ی به ماه .......  آزاده   رزمندگ دتم       �رزمنده      �جانباز    ،مراتب ایثارگري   -8 :حوزه فعالیت -7
 مدت اسارت به ماه ..........

 
 حداکثر یید هاي اختصاصی مورد تأمالك -9

 امتیاز
 امتیاز

کسب 
 شده

حداکثر  یدهاي عمومی مورد تأیمالك -10
 امتیاز

امتیاز 
کسب 
 شده

چارچوب قوانین         امتیاز 7 رعایت ضوابط و مقررات آموزشی مل در  مداري و ع و مقررات  قانون 
 (انضباط کاري)

  امتیاز 15

ــب با ارباب رجوع، همکاران و         تعامل و برخورد مناسـ
 مدرسان

  امتیاز 6 پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع   امتیاز 7

  امتیاز 8 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت  امتیاز 8 موزشیآها و قراردادهاي نامهپیگیري تفاهم
هاي هاي فردي از طریق شرکت در دوره توسعه توانایی 

 آموزشی حین خدمت
  امتیاز 13 صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات  امتیاز 6

ــالمی     امتیاز 5 رعایت نظم و انضباط شغلی ــعایر و اخالق و رفتار اسـ و پایبندي به  رعایت شـ
 ها و فرهنگ جهادي ارزش

  امتیاز 8

حترم ممراتب  ایثارگري (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده   امتیاز 6 ریزي آموزشی بلند مدت و کوتاه مدتبرنامهتوانایی 
 )و جانبازان شهدا 

  امتیاز 8

  امتیاز 6 ارتباط مثبت و سازنده با همکاران  امتیاز 6 هاي آموزشی کارفرماییتوانایی جذب پروژه
صی جدید متناسب با     ایجاد و برگزاري دوره ص هاي تخ

 نیاز روز
  امتیاز 6 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوب  امتیاز 7

  امتیاز 6 نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی   امتیاز 10 مدیریت درآمد هزینه مثبت در مرکز یا مراکز آموزشی
  امتیاز 6 آوري و ایجاد ظرفیت هاي جدید کاري خالقیت و نو  امتیاز 7 بکارگیري توانایی تخصصی در حیطه شغلی

ضا    امتیاز 8 هاي خالقانه و نو در توسعه آموزش واحدارائه ایده صمیم      مشارکت دادن اع سازي و ت صمیم  در فرآیند ت
 گیري (کارگروهی)

  امتیاز 6

ــمآگاه  امتیاز 6 تالیف، تدوین و تولید محتوي یا بسته هاي آموزشی ملکرد با برنامه تطبیق عو انداز و اهداف ی از چش
 هاي عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده 

  امتیاز 6

  امتیاز 6 گیري و اقدام به موقعتصمیم  امتیاز 7 اخذ امتیازات ترفیع ساالنه 
     امتیاز 10 تدریس در دروس تخصصی و تحصیالت تکمیلی

  100 جمع امتیازات:  100 جمع امتیازات:
 جمع کل امتیازات مکتسبه:

ــده مندرج در نامبرده با توجه به مالك ــتون هايهاي اعالم ش ــبه به عنوان  فوق  10و  9 س و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتس
 شود. مینمونه شناخته  کارشناسیا  هیأت علمی  ،مدیر

 
 امضاء رئیس .....
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 ، مدیران و کارشناسان) ت فرهنگی   (هیات علمیحوزه معاون انتخاب جهادگران نمونه )5(جدول

 : نام خانوادگی -3 نام: -2 سازمانی: نام واحد -1
 :پست سازمانی عنوان  -4
 

 وات خدمت به سال:سن -6 : درك و رشته تحصیلیم -5

تب ایثارگري   -8 حوزه فعالیت: -7 باز    ،مرا ماه .......     مدت       �ده رزمن     �جان به  رزمندگی 
 مدت اسارت به ماه ..........        �ده آزا

 
 حداکثر هاي اختصاصی مورد تأیید مالك -9

 امتیاز
 امتیاز

کسب 
 شده

حداکثر  تأیید هاي عمومی موردمالك -10
 امتیاز

امتیاز 
کسب 
 شده

چارچوب قوا        امتیاز 15 تولید محصوالت فرهنگی، کتاب، مقاله، نمایشنامه و ... مل در  مداري و ع نین و مقررات قانون 
 (انضباط کاري)

15 
 امتیاز

 

شاخص و نوآو  رح رانه فرهنگی (طهمکاري در تدوین و اجراي برنامه هاي 
 ، ملی، سراسري، استانی و داخلی)هاي بین المللی

امتیاز 15   امتیاز 6 پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع   
دانشـــگاهی و همکاري در اجراي طرحهاي فرهنگی  براي اعضـــاي جهاد

 خانواده آنها
امتیاز 10   امتیاز 8 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت  

 و، جلسات  مشارکت فعال در شوراها، گردهمایی ها، کارگاه هاي آموزشی   
 کارگروه هاي مرتبط با شرح وظایف 

امتیاز 5  13 صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات  
 امتیاز

 

امتیاز 10 مشارکت و حمایت مادي و معنوي نهادها و ارگان هاي فرهنگی  جلب ــالمی و پایبندي به     ــعایر و اخالق و رفتار اس رعایت ش
 ها و فرهنگ جهادي ارزش

  امتیاز 8
امتیاز 10 اري اهتمام به جذب  دانشجویان مستعد و عالقمند به عنوان همکار افتخ نده، آزا       ثارگري (رزم تب  ای خانواده    ده، مرا باز و   جان

 و جانبازان )محترم شهدا 
  امتیاز 8

امتیاز 10 تعامل موثر و سازنده با سایر حوزه ها    امتیاز 6 ارتباط مثبت و سازنده با همکاران  
امتیاز 10  ایجاد فضاي همکاري درون سازمانی و اثرگذاري اخالقی و فرهنگی   امتیاز 6 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوب  

امتیاز 10 سازي و ارائه گزارش در زمینه وظایف محوله مستند   امتیاز 6 نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی   
امتیاز 5 نامهدریافت تقدیر   امتیاز 6 آوري و ایجاد ظرفیت هاي جدید کاري خالقیت و نو  

در فرآیند تصمیم سازي و تصمیم     مشارکت دادن اعضا     
 گیري (کارگروهی)

  امتیاز 6
انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه آگاهی از چشم    

 هاي عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده 
  امتیاز 6

  امتیاز 6 گیري و اقدام به موقعتصمیم   
  100 جمع امتیازات:  100 جمع امتیازات:

 جمع کل امتیازات مکتسبه:
ــنامبرده با توجه به مالك ــتون هايده مندرج در هاي اعالم ش ــبه به عنوان  فوق  10و  9 س و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتس

 شود. مینمونه شناخته  کارشناسیا  هیأت علمی ،مدیر
 

 امضاء رئیس .....
 
 
 

 
 



 

٧ 
 

 
 ) ، مدیران و کارشناسان(هیات علمی آموختگانشسازي فناوري و اشتغال دانتجاريحوزه  انتخاب جهادگران نمونه )6(جدول

 : نام خانوادگی -3 نام: -2 سازمانی: نام واحد -1
 :پست سازمانی عنوان  -4
 

 وات خدمت به سال:سن -6 : درك و رشته تحصیلیم -5

تب ایثارگري   -8 حوزه فعالیت: -7 باز    ،مرا ماه .......     مدت       �ده رزمن     �جان به  رزمندگی 
 مدت اسارت به ماه ..........        �آزاده 

 
 حداکثر هاي اختصاصی مورد تأیید مالك -9

 امتیاز
 امتیاز

کسب 
 شده

حداکثر  تأیید هاي عمومی موردمالك -10
 امتیاز

امتیاز 
کسب 
 شده

کاربردي و           قات  عاتی، تحقی طال تدوین و اجراي طرحهاي م همکاري در 
 نطقه اي زا در سطح ملی و مسازي و اشتغالطرحهاي تجاري

مداري     امتیاز 15 چارچوب قوانین و مقررات     قانون  مل در  و ع
 (انضباط کاري)

15 
 امتیاز

 

ــعه فعالیتهاي مربوط به تجاري ــازي و راهتوس ــرکتهاي دانش س اندازي ش
 بنیان

  امتیاز 6 پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع   امتیاز 15
  امتیاز 8 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت  زامتیا 15 هاي مربوط به پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهیتوسعه فعالیت

ــازما هاي نجلب حمایت مالی و مؤثر بودن در عقد قرارداد در ارتباط با س
 دیگر 

امتیاز 10  13 صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات  
 امتیاز

 

جاري        ید در حوزه ت جد هاي  ناوري و  تدوین و برگزاري دوره  ــازي ف  سـ
 اشتغال دانش آموختگان

امتیاز 10 ــالمی و پایبندي به     ــعایر و اخالق و رفتار اس رعایت ش
 ها و فرهنگ جهادي ارزش

  امتیاز 8
ر دتدوین و اجراي برنامه ها، رویدادها و نشست هاي تخصصی و ترویجی     

 ختگانسازي و اشتغال دانش آموحوزه تجاري
امتیاز 6 نده، آزاده       ثارگري (رزم تب  ای خا    مرا باز و  جان نواده ، 

 و جانبازان )محترم شهدا 
  امتیاز 8

شوراها و کارگروه      شارکت فعال در  ضویت و م شتغال و  ع هاي مرتبط با ا
 ايدر سطح ملی و منطقهسازي فناوري تجاري

امتیاز 5   امتیاز 6 ارتباط مثبت و سازنده با همکاران  
د اطالع رسانی شغلی   یها و مطالب جدتعریف، راه اندازي و توسعه سامانه  

 سازي و فناوريو تجاري
امتیاز 5   امتیاز 6 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوب  

امتیاز 5  تدریس و ارائه مشاوره هاي عمومی و تخصصی شغلی به دانش آموختگان   امتیاز 6 نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی   
امتیاز 5 انتشار کتب و یا ارائه مقاله    امتیاز 6 آوري و ایجاد ظرفیت هاي جدید کاري خالقیت و نو  

امتیاز 5 سازي و ارائه گزارشمستند در فرآیند تصمیم سازي و تصمیم     مشارکت دادن اعضا    
 گیري (کارگروهی)

  امتیاز 6
امتیاز 3 نامه دریافت تقدیر انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه آگاهی از چشم   

 و اهداف از پیش تعیین شده هاي عملیاتی 
  امتیاز 6

  امتیاز 6 گیري و اقدام به موقعتصمیم   
  100 جمع امتیازات:  100 جمع امتیازات:

 جمع کل امتیازات مکتسبه:
ــده مندرج در نامبرده با توجه به مالك ــتون هايهاي اعالم ش ــبه به عنوان  فوق  10و  9 س و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتس

 شود. مینمونه شناخته  کارشناسیا  هیأت علمی ،دیرم
 

 امضاء رئیس .....
 
 
 
 



 

٨ 
 

 
  ، مدیران و کارشناسان)هیات علمیمعاونت پشتیبانی و منابع انسانی (حوزه  انتخاب جهادگران نمونه )7(جدول

 : نام خانوادگی -3 نام: -2 سازمانی: نام واحد -1
 :پست سازمانی عنوان  -4
 

 وات خدمت به سال:سن -6 : لیتحصی رشته ومدرك  -5

تب ایثارگري   -8 حوزه فعالیت: -7 باز    ،مرا ماه .......     مدت       �ده رزمن     �جان به  رزمندگی 
 مدت اسارت به ماه ..........        �آزاده 

 
 حداکثر هاي اختصاصی مورد تأیید مالك -9

 امتیاز
 امتیاز

کسب 
 شده

حداکثر  یدتأی هاي عمومی موردمالك -10
 امتیاز

امتیاز 
کسب 
 شده

چارچوب قوانین و مقررات         امتیاز 15 میزان تسلط بر قوانین و مقررات  مل در  مداري و ع قانون 
 (انضباط کاري)

  امتیاز 15

  ازامتی 6 پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع   امتیاز 15 پذیري، وظیفه شناسی، پذیرش و انجام درست وظایفمسئولیت
  امتیاز 8 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت  امتیاز 15 ریزي متناسب با اهداف سازمانی و منابع در اختیاربرنامه

 ها براي انجام کار ترین شیوهخالقیت و انتخاب بهینه
 13 صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات  امتیاز 15

 امتیاز
 

ــالمی و پایبندي به    امتیاز 5 هاؤثر کارکنان براي اجراي برنامهسازماندهی م ــعایر و اخالق و رفتار اس رعایت ش
 ها و فرهنگ جهادي ارزش

  امتیاز 8

تب    امتیاز 5 برقراري ارتباطات مناسب با دیگر مدیران نده، آزا   مرا ثارگري (رزم خانواده      ای باز و  جان ده، 
 و جانبازان )محترم شهدا 

  امتیاز 8

  امتیاز 6 ارتباط مثبت و سازنده با همکاران  امتیاز 5 روز نگهداشتن دانش شغلی و مهارت تخصصیهب
  امتیاز 6 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوب  امتیاز 5 تالش در جهت آموزش و توسعه (توانمندسازي) کارکنان

ل حي راهکارهاي توانایی تجزیه و تحلیل جامع مشکالت و ارائه
 مساله

  امتیاز 6 نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی   امتیاز 5

  امتیاز 6 آوري و ایجاد ظرفیت هاي جدید کاري خالقیت و نو  امتیاز 5 تحمل نامالیمات کاري و عدم تسري آن به همکاران
در فرآیند تصمیم سازي و تصمیم     مشارکت دادن اعضا    امتیاز 5 انمندي براي انتقال تجربه به دیگرهمکاري، تعاون و عالقه

 گیري (کارگروهی)
  امتیاز 6

انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه آگاهی از چشم   امتیاز 5 ها و جلساتموقع و مؤثر در مالقاتخودمدیریتی، شرکت به
 هاي عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده 

  امتیاز 6

  ازامتی 6 گیري و اقدام به موقعتصمیم   
  100 جمع امتیازات:  100 جمع امتیازات:

 جمع کل امتیازات مکتسبه:
ــده مندرج در نامبرده با توجه به مالك ــتون هايهاي اعالم ش ــبه به عنوان  فوق  10و  9 س و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتس

 شود. مینمونه شناخته  کارشناسیا  هیأت علمی ،مدیر
 
 امضاء رئیس .....

 
 
 
 
 



 

٩ 
 

 
 ) سایر اعضاءانتخاب جهادگران نمونه (  )8(دولج

  :نام خانوادگی -3 نام: -2 احد سازمانی:ونام  -1
 :نوان پست سازمانیع  -4
 

 نوات خدمت به سال:س -6 : درك و رشته تحصیلیم -5

باز    ،مراتب ایثارگري   -8 ت:حوزه فعالی -7 رزمندگی به ماه .......     مدت       �نده  رزم    �جان
 مدت اسارت به ماه ..........        �ده آزا

 

ردیف
 

حداکثر  هاي عمومی مورد تأیید مالك -9
 امتیاز

امتیاز
کسب 
 شده

  امتیاز 19 قانون مداري و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاري) 1
  امتیاز 11 نظم در امور و اقدام به موقع 2
  امتیاز 10 رجوع  پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب 3
  امتیاز 15 هاي شغلی و حرفه اي تالش در جهت ارتقاي مهارت 4
  امتیاز 13 ها و فرهنگ جهادي و پایبندي به ارزشرعایت شعایر و اخالق و رفتار اسالمی  5
  امتیاز 14 )و جانبازانشهدا محترم مراتب  ایثارگري (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده  6
  امتیاز 9 مثبت و سازنده با همکاران ارتباط 7
  امتیاز 9 پیگیري امور تا حصول نتایج مطلوبروحیه  8
  100 جمع امتیازات: 

و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان عضو غیر هیأت    فوق  9 ستون هاي اعالم شده مندرج در  كنامبرده با توجه به مال
  شود.مینمونه شناخته  عادي علمی

 
 

 .....امضاء رئیس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


