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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻼﺷ ﻬﺎي ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻰ اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﻖ اﻫــﺪاف داﻧﺸﮕﺎه ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷــﻮراي ﻋﺎﻟﻰ اداري ﻣﺼﻮب
 1375/05/23و ﺑﻨﺪ  5ﻣﺎده  22آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه در واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺎده ﯾﮏ .اﻫﺪاف
•
•
•
•
•

ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻼشﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺪوم داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻧﻈﺎم اداري
اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻋﺘﻼي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎور ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺎم اداري داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف داﻧﺸﮕﺎه

۱
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ﻣﺎده دو .ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
» .1-2ﮐﺎرﻣﻨﺪ« .واژه »ﮐﺎرﻣﻨﺪ« در اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »رﺳﻤﻰ«» ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻰ«» ،ﻗﺮاردادي« ﯾﺎ »ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ« ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﻪ

ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد.

» .2-2ﻧﻤﻮﻧﻪ« .واژه »ﻧﻤﻮﻧﻪ« ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﻮﻧﻪ« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺳﻪ .ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﻰ

 .1-3ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  5ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 .2-3ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ » ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان« )ﭘﯿﻮﺳﺖ  (1را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
 .3-3ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ،در
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ )ﻣﺮﺧﺼﻰ

ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ،اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ،زاﯾﻤﺎن ،اﺳﺘﻌﻼﺟﻰ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﻰ( در ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﺎه در
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ از ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
.4-3ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ،ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﺷﺪ.
 .5-3ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ،ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﻰ در اداره ﺗﺨﻠﻔﺎت داﻧﺸﮕﺎه
ﯾﺎ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 .6-3اﻓﺮادي ﮐﻪ در  10ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 .7-3ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه در ﻃﻮل دوران ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑه ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
 .8-3ﮐﺎرﻣﻨﺪي ﮐﻪ در  5ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
رﺿﺎﯾﺖ واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۲
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 .9-3ﮐﺎرﻣﻨﺪي ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از  3ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎ ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﻰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ  10ﺳﺎل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 .10-3ﺑﺮاى ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  3ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ  ،اﻣﺘﯿﺎز
 85ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎده ﭼﻬﺎر .روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﻰ در دو ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ .ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ:
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ اﻧﺘﺨﺎب در ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه )ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه و ادارات ﮐﻞ ﺳﺘﺎدي( ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

 -1ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ:
ﻣﻌﺎون اداري و ﻣﺎﻟﻰ /اﺟﺮاﯾﻰ واﺣﺪ ) -رﺋﯿﺲ(رﺋﯿﺲ اﻣﻮر اداري /اﺟﺮاﯾﻰ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) -دﺑﯿﺮ(دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﺻﻨﻔﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﺣﺪﯾﮏ ﻧﻔﺮاز اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در واﺣﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ واﺣﺪﯾﮏ ﻧﻔﺮازﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﻤﺪ واﺣﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ واﺣد-2ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه،اﻋﻢ ازﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎىداﻧﺸﮕﺎه و ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎﻣﻰادارات ﮐلﺗﺎﺑﻌﻪ(:

ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺑﻮط ) -رﺋﯿﺲ(ﯾﮑﻰ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎون ) -دﺑﯿﺮ(ﯾﮑﻰ ازﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎوندﺑﯿﺮ ﺷﻮراى ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺮﺑﻮطﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﻤﺪ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎون۳
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ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ :ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ واﺣﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﻮده در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺟﺰو اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه دو :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ب .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﻼﻣﻰ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎه،
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
* ﻣﻌﺎون اداري و ﻣﺎﻟﻰ داﻧﺸﮕﺎه )-رﺋﯿﺲ(
* ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ )-دﺑﯿﺮ(
* ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ
* ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
* ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻰ
* ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ) -ﮐﺎرﺷﻨﺎس(
* رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺎرﻣﻨﺪان
* ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎون اداري و ﻣﺎﻟﻰ داﻧﺸﮕﺎه

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﻫﺮ ﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد راﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول1
ﺳﻬﻤﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮم ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان» ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ« اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ
ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 2و ﻃﻰ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪاي ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎ در »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه«
ﺗﻌﺪاد  50ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ از ﺑﯿﻦ  50ﻧﻔﺮ ،ده ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٤

ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

ج .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮات
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ازﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻌﺮﻓﻰ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ از آﻧﻬﺎ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻬﻤﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﻌﺮﻓﻰ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻬﻤﯿﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ اداره
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ
داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﺤﺖ ﻣﺪارك
و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و اﻣﺘﯿﺎز
دﻫﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺎﺿﺮ در واﺣﺪ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻓﺮﻣ ﻬﺎي درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ و
اراﯾﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر اداري
واﺣﺪ

ﺟﺪول  :1ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮم ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪ

ﺳﻬﻤﯿﻪ

ﺑﯿﺶ از 500

6

300-400

4

5

400-500

3

200-300
100-200
50-100

ﮐﻤﺘﺮ از 50

2
1

ﺗﺠﻤﯿﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ

ﺗﺒﺼﺮه :اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻢ از
رﺳﻤﻰ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻰ و ﻗﺮاردادي و ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

٥

اداره کل منابع انسانی

شیوهنامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه تهران

ﺟﺪول  :2ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه

تعريف شاخص/مصاديق

معیارها

وزن
معیار

واحد
سنجش

ضريب
مدير

امتیاز
مدير

ضريب
همکار
معتمد

امتیاز
همکار
معتمد

رعايت کامل قوانین و سلسله مراتب اداري
حضور به موقع طبق مقررات محیط کار
رعايت حقوق ،موقعیت و مسئولیت ديگران
تشويق و ترغیب ديگران به رعايت نظم و ترتیب ،ضوابط و مقررات اداري و رفتار اجتماعی

رعايت انضباط اداري ،وجدان
کاري و حضور منظم در محیط
کار

صرفهجويی در استفاده از بیت المال
مقابله با اسراف و تبذير

1/5

رعايت استفاده از امکانات اقتصادي در محیط کار

10

1

0

-

انجام امور محوله با کیفیت مناسب ،بی نقص و بدون حضور مافوق و خودداري از غرض ورزي
در بکارگیري مهارتها
خودداري و جلوگیري از خسارت و سوء استفاده
رعايت حقوق و خواستههاي قانونی و مشروع ديگران
انجام وظايف شغلی محوله در خارج از اوقات اداري در موارد لزوم
دارا بودن تحصیالت دانشگاهی و يا تجربه مفید و نسبتا طوالنی در زمینه خاص
صاحب نظر در حوزهاي خاص از مسائل اداري
توانايی تشخیص و تحلیل معضالت مربوط به فعالیتهاي شغلی و ريشهيابی آن

توانايی ،تخصص و مهارت
شغلی در حوزه مربوطه

توانايی ارائه راهحلهاي مفید و پايدار براي مشکالت شغلی
توانايی هدايت و راهنمايی ساير کارکنان در زمینه شغلی مرتبط

1/5

10

1

0

-

بی نقص انجام دادن امور محوله
تالیف و يا ترجمه کتاب و مقاالت در زمینه شغلی مربوطه
دريافت گواهینامههاي تخصصی و مهارت شغلی
ارائه شیوههاي سهل الوصول براي رسیدن به اهداف سازمانی
اختراع ،اکتشاف يا نوآوري در جهت ارتقا کارايی سازمان
ارائه کار ابتکاري و خالقیت در زمینه فعالیتهاي شغلی به منظور پیشبرد اهداف سازمان
ارائه روشها و راه حلهاي گوناگون براي حل مشکالت شغلی

خالقیت ،نوآوري و ارائه
پیشنهادات موثر در پیشبرد
اهداف سازمان

ارائه پیشنهادات موثر و تصويب آن در شوراي پذيرش و بررسی پیشنهادات دستگاه
نوآوري در انجام امور محوله

1/5

ارائه طرحهاي جديد و مفید در زمینه شغلی

10

1

0

ارائه طرح يا پیشنهادي که موجب افزايش بهرهوري همکاران و يا سازمان
ارائه طرح جهت افزايش رضايت شغلی ،تقويت روحیه همکاري و افزايش انگیزش به کار گیرد
اصالح روشهاي کار ،قوانین و مقررات و يا ساختار سازمانی به منظور افزايش بهرهوري
تالش در افزايش ارائه خدمات
صرفهجويی و پائین آوردن هزينههاي مختلف
وقتشناسی و استفاده موثر از اوقات اداري

رضايتمندي مدير/مديران
واحد يا همکاران

انجام به موقع تعهدات کاري و حرفهاي
رفتار احترامآمیز و همکاري مشفقانه با همکاران و ارباب رجوع

1/5

10

0.7

0.3

میزان تسلط بر قوانین و مقررات حوزه شغلی

رضايتمندي ارباب رجوع

برخورداري از اخالق اسالمی و اداري در ارتباط با ارباب رجوع

)ﻣﺪﯾﺮ/ﻫﻤﮑﺎر(

کمک در جهت تالش براي حل مشکالت ديگران

حسن شهرت و رعايت ارزشهاي
اخالقی -اسالمی  -اخالق حرفه
اي و مسئولیت پذيري اجتماعی

اشتهار به امانتداري ،درستی ،صدق ،خیرخواهی

انجام فعالیتهاي فوق برنامه
فرهنگی يا صنفی

حسن معاشرت و سعه صدر در ارتباط با همکاران

1/5
1/5

10
10

0.7
0.7

0.3
0.3

تالش در نیکوکاري اجتماعی
فعالیتهاي فوق برنامه شامل افتخارات ورزشی ،علمی و فرهنگی و کسب تقديرنامه

جمع امتیازات
امتیاز کل

6

1

10

0.7

0.3

-

-

-

اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﭘﯿﻮﺳﺖ 1
ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  ...............................................ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﻰ□ ﭘﯿﻤﺎﻧﻰ□ ﻗﺮاردادي□ ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ□ ﺑﺎ  ....ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
داراى ﭘﺴﺖ  ..........................................................................ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪ  .....................................................ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﻰ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ،............... ،..............و  .............ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 1399ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد .......
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ام.
ﺿﻤﻨﺎ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪه ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 درﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﮐﺎﻣﻞ درﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮوﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده ام و ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ،اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ،زاﯾﻤﺎن ،اﺳﺘﻌﻼﺟﻰو ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.
 ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺒﻮده ام و ﻣﺎﻣﻮر از ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻢ. در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﯿﺒﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام. درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮﭘﺮوﻧﺪه درﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﻰ دراداره ﺗﺨﻠﻔﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪارم و درﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﻧﺪهﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء

