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 معیار ارزیاتی شاخص مًلفٍ
وحًٌ امتیاز 

 دَی
 وظر ارزیابگسارش داوشگاٌ/

تخشىامٍ 
 صادرٌ 

 تاریخ 

جعیت 

 داوشجًیی
   2116پسز   -  2169دختز  عیت داًطجَیی دختز ٍ پسز ضبغل ثِ تحػیلوج

 ---- 4285هجوَع  
 

----- ----- 

تروامٍ 

ریسی 

 عملیاتی

 گشارش داًطگبُ  ًذارد                   دارد ثزًبهِ عولیبتی سبالًِ )طجك فزهت ارائِ ضذُ( 
 

20260/1/41 4/3/98 

 دٍ جلسِ   یک جلسِ ثزگشاری ضَرای ٍرسش داًطگبُ در سبل
  عذم ثزگشاری 

 گشارش داًطگبُ
  79776/1/41  

92498/1/41  
21/7/97 
16/9/98 

 گشارش داًطگبُ  غیزهػَة     هػَة  تػَیت ثزًبهِ عولیبتی در ضَرای ٍرسش داًطگبُ
 

-- -- 

 -گشارش داًطگبُ  عذم ارسبل           ارسبل  ارسبل ثزًبهِ عولیبتی سبالًِ )طجك فزهت ارائِ ضذُ( ثِ ادارُ کل
 ًظز ادارُ کل

 31/1/1398ارسبل ثزًبهِ: هَرخ  
 -- -- 569269ثب کذ رّگیزی  

  عذم ارسبل          ارسبل  )ٍسارت هتجَع(ارسبل غَرتجلسبت ضَرای ٍرسش ثِ ادارُ کل تزثیت ثذًی
 -گشارش داًطگبُ
 ًظز ادارُ کل

 9/8/1398ارسبل غَرتجلسِ: هَرخ  
 -- -- 522201ثب کذ رّگیزی  

مذیریت 

مىاتع 

 مالی

)لبًَى الیحِ ثَدجِ سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثِ ٍرسش داًطگبُ  تخػیػی ثَدجِ
 گشارش داًطگبُ لغ ریبلی ثَدجِ تخػیػیجه ثَدجِ(

ثَدجِ فعبلیت ارائِ خذهبت فزٌّگی ٍ 
 ریبل 000/000/758/7ٍرسضی: 

 عذم تخػیع ثَدجِ هختع ٍرسش*
-- -- 

 گشارش داًطگبُ هجلغ ریبلی جذة ضذُ ثَدجِ تخػیػی هیشاى جذة اعتجبر اس 
 

 -- -- ریبل 663/574/274/3

 -- -- ریبل 000/800/258 گشارش داًطگبُ ضذُدرآهذ حبغل هجلغ ریبلی  (ٍ ... خذهبتبرُ اهبکي ٍرسضی، درآهذ اختػبغی )اج

 -- -- 663/374/533/3 گشارش داًطگبُ هجلغ ریبلی جذة ضذُ هیشاى جذة اعتجبر اس حبهیبى ٍ خیزیي )اهتیبس فَق العبدُ(

 داًطگبُ ثِ ٍرسشثبسگطت هجلغ ریبلی  ٍرسش داًطگبُثِ جبرات جذة ضذُ هذّب ٍ اعتآثبسگطت در
 ریبل 663/574/274/3 گشارش داًطگبُ هجوَع هجلغ دراهذّب ٍ جذة ضذُ 

 -- -- ریبل 663/374/533/3

ي امکاوات 

 اتًماسیًن

  اداری

ٍ  هطلَة اداری )تجْیشاتاختػبظ فضبی اداری هطلَة ثِ تزثیت ثذًی 
)... 

  تب حذی هٌبست       بهٌبستً
 ًظز ارسیبة     هٌبست

 
-- -- 

 تعذاد گشارضبت دریبفتی اس داًطگبُ ثجت اطالعبت در سبهبًِ سجبد
 گشارش سبهبًِ هجوَع فزایٌذّبی ارسبلی ثِ داًطگبُ

ّفتِ  –ّوگبًی ثْبرُ ٍ پبییشُ جطٌَارُ 
اعشام  -اًتخبثبت اًجوي ٍرسضی  -تزثیت ثذًی

 ی ٍ ّوگبًیتین ّبی ٍرسضی لْزهبً
125213/1/41 2/11/97 

 266232/1/41  ًظز ارسیبة  ًذارد     دارد  ضذُ رٍسِ فعبل ٍ ث سبیت اطالع رسبًی
112634/1/42 

9/10/96 
7/11/98 

 گشارش سبهبًِ  ًذارد    دارد  erpپبسخگَیی اس طزیك 
 

125213/1/41 2/11/97 
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 معیار ارزیاتی شاخص مًلفٍ
وحًٌ امتیاز 

 دَی
 گسارش داوشگاٌ/وظر ارزیاب

تخشىامٍ 
 صادرٌ 

 تاریخ 

تُرٌ يری 

مىاسة از 

اماکه  

 يرزشی

 -- --  گشارش داًطگبُ  ًذارد    دارد  ثیوِ ٍرسضی ثزای اهبکي ٍ فضبّبی ٍرسضی

 -- --  گشارش داًطگبُ  ًذارد   دارد  ثیوِ هسئَلیت ثزای هذیز، کبرضٌبسبى، ًبجیبى غزیك ٍ ...(

  ًذارد    دارد  فضبّبی ٍرسضی رٍثبس )چوي هػٌَعی، کفپَش رٍثبس ٍ ...( تَسعِ
 –گشارش داًطگبُ 
 ًظز ادارُ کل

 سهیي ٍرسضی رٍثبس خَاثگبُ خَاّزاى
 سهیي چوي هػٌَعی

 پیست دٍچزخِ سَاری خَاثگبُ دختزاى
28123/1/41 27/3/97 

  اردًذ    دارد  تَسعِ فضبّبی سزپَضیذُ)اتبق تٌذرستی ٍ ...(
 –گشارش داًطگبُ 
 27/3/97 28124/1/41 اتبق تٌذرستی خَاثگبُ خَاّزاى ًظز ادارُ کل

 هجوَع سبعبت اختػبظ یبفتِ در ّفتِ ثِ فَق ثزًبهِ
 –گشارش داًطگبُ  ثزًبهِ ّفتگی سبلي ّب در طَل تزم ....ثِ ثعذ 16ْبی ٍرسضی( اس سبعت هْبرت)آهَسش 

 ًظز ارسیبة
 زاىپس -سبعت در ّفتِ  40
 -- -- دختزاى -سبعت در ّفتِ  36

 هجوَع سبعبت اختػبظ یبفتِ در ّفتِ ثِ آهَسش
 –گشارش داًطگبُ  ثزًبهِ ّفتگی سبلي ّب در طَل تزم 16الی  8)رضتِ تزثیت ثذًی ٍ ٍاحذّبی عوَهی( اس سبعت 

 ًظز ارسیبة
 پسزاى –سبعت در ّفتِ  36
 -- -- دختزاى -سبعت در ّفتِ 40

 –گشارش داًطگبُ  ثزًبهِ ّفتگی سبلي ّب در طَل تزم کبرکٌبىٍرسش اختػبظ یبفتِ در ّفتِ ثِ  هجوَع سبعبت
 ًظز ارسیبة

 سبعت کبرهٌذاى ٍ اسبتیذ آلب 9
 -- -- سبعت کبرهٌذاى ٍ اسبتیذ خبًن 11

 – گشارش داًطگبُ ثزًبهِ ّفتگی سبلي ّب در طَل تزم هجوَع سبعبت اختػبظ یبفتِ در ّفتِ ثِ ثخص خػَغی
 -- -- ----- ًظز ارسیبة

مذیریت 

مىاتع 

 یاوساو

 ًفز 1: خبًن     ًفز 2: آلب )رضتِ هزتجط ٍ تجزثِ کبری(ٍضعیت ًیزٍی اًسبًی هتخػع
 ًفز 3هجوَع  

 –گشارش داًطگبُ 
 -- --  ًظز ارسیبة

 ی         وبًیپ               یرسو )ًفز( خبًن هتخػع یاًسبً یزٍیًٍضعیت استخذاهی 
 یپزٍصُ ا                 یردادلزا

 –گشارش داًطگبُ 
 -- --  ًظز ارسیبة

 ی         وبًیپ               یرسو )ًفز( آلب هتخػع یاًسبً یزٍیًٍضعیت استخذاهی
 یپزٍصُ ا            ی لزارداد

 –گشارش داًطگبُ 
 -- --  ًظز ارسیبة

تعذاد لزاردادّبی هٌعمذ ضذُ ثیي  خص دختزاىکبر گزفتِ در ثِ تعذاد هزثیبى حك التعلین ث
 تزثیت ثذًی ٍ هزثیبى

 –گشارش داًطگبُ 
 ًظز ارسیبة

 
 لزارداد 10

178345/1/41 06/3/96 

تعذاد لزاردادّبی هٌعمذ ضذُ ثیي  کبر گزفتِ در ثخص پسزاىِ تعذاد هزثیبى حك التعلین ث
 تزثیت ثذًی ٍ هزثیبى

 –گشارش داًطگبُ 
 ًظز ارسیبة

 
 06/3/96 178345/1/41 ردادلزا 8

اًجوي ّبی داًطجَیی داًطکذُ ٍ  ٍداٍطلجیي ٍرسضی تَسعِ ًْضت  
 )تعذاد ًفز( خَاثگبُ

ٍ ثجت در سبهبًِ  ثزگشاری اًتخبثبت
 سجبد

ثجت در سبهبًِ 
 سجبد

 ًفز18داًطکذُ ّب:  –ًفز  10خَاثگبّْب: 
 13/7/98 68607/1/41 ًفز 28هجوَع: 
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 تیمعیار ارزیا شاخص مًلفٍ
وحًٌ امتیاز 

 دَی
 گسارش داوشگاٌ/وظر ارزیاب

تخشىامٍ 
 صادرٌ 

 تاریخ 

ساختار 

 تشکیالتی  

 هذیزیت  هزکش ادارُ کل سبسهبًی داًطگبُ سبختبر جبیگبُ تزثیت ثذًی در 
  گشارش داًطگبُ سبیز................... ٍاحذ   ادارُ 

 
-- -- 

 ضذُ تعذاد پست اضغبل ٍضعیت پست ّبی سبسهبًی
  گشارش داًطگبُ تعذاد پست  

 تزثیت ثذًی  رئیس ادارُ تزثیت ثذًی
 تزثیت ثذًی ثزادراىکبرضٌبس 
 تزثیت ثذًی خَاّزاىکبرضٌبس 

-- -- 

در سبل جبری ًسجت ثِ سبل لجل تزثیت ثذًی  ارتمبی سبختبر سبسهبًی
 – گشارش داًطگبُ اس               ثِ )اهتیبس فَق العبدُ(

 -- -- ----- ًظز ارسیبة

تًسعٍ 

يرزش 

 َمگاوی

  تعذاد ضزکت کٌٌذُ در جطٌَارُ ثزگشاری جطٌَارُ ٍرسضی ثْبرُ
 جوعیت داًطجَیی 

ثجت در سبهبًِ 
 9/2/98 10621/1/41 ًفز 750 سجبد

تعذاد رضتِ در ثخص دختزاى ٍ  تعذاد رضتِ در جطٌَارُ ثْبرُ
 پسزاى

ثجت در سبهبًِ 
 9/2/98 10621/1/41 رضتِ 12 سجبد

 ثزگشاری جطٌَارُ ٍرسضی ّفتِ تزثیت ثذًی
  تعذاد ضزکت کٌٌذُ در جطٌَارُ

 جوعیت داًطجَیی
ثجت در سبهبًِ 

 26/6/98 59921/1/41 ًفز 309 سجبد

تعذاد رضتِ در ثخص دختزاى ٍ  تعذاد رضتِ در ّفتِ تزثیت ثذًی
 پسزاى

ثجت در سبهبًِ 
 26/6/98 59921/1/41 رضتِ 6 سجبد

 رُ ٍرسضی پبییشُثزگشاری جطٌَا
  تعذاد ضزکت کٌٌذُ در جطٌَارُ

 جوعیت داًطجَیی
ثجت در سبهبًِ 

 3/7/98 63748/1/41 ًفز 610 سجبد

تعذاد رضتِ در ثخص دختزاى ٍ  تعذاد رضتِ در جطٌَارُ پبییشُ
 پسزاى

ثجت در سبهبًِ 
   رضتِ 16 سجبد

 ثزگشاری جطٌَارُ ٍرسضی سهستبًِ
  ُتعذاد ضزکت کٌٌذُ در جطٌَار

 جوعیت داًطجَیی
ثجت در سبهبًِ 

 7/10/98 99685/1/41 عذم حضَر داًطجَ  سجبد

تعذاد رضتِ در ثخص دختزاى ٍ  تعذاد رضتِ در جطٌَارُ سهستبًِ
 پسزاى

ثجت در سبهبًِ 
 7/10/98 99685/1/41 عذم حضَر داًطجَ  سجبد

ُ در تعذاد داًطجَیبى ضزکت کٌٌذ ضزکت در جطٌَارُ استبًی ٍرسش ّوگبًی 
 جطٌَارُ استبًی

ثجت در سبهبًِ 
 13/11/97 129978/1/41 ًفز 46 سجبد

تعذاد داًطجَیبى ضزکت کٌٌذُ در  ضزکت در الوپیبد ٍرسش ّوگبًی
 الوپیبد 

ثجت در سبهبًِ 
 27/3/98 28300/1/41 ًفز 22 سجبد

 تعذاد رضتِ ّبی فعبل * هتَسط رضتِ ّبی ٍرسضی در ثخص پسزاىآهَسش ٍ فعبل کزدى 
 جوعیت ضزکت کٌٌذُ در ّز رضتِ

ارداد تعذاد لز
 هٌعمذ ضذُ ثب

 هزثیبى

 رضتِ 8
 7/12/96 291097/1/41 ًفز 45هتَسط جوعیت ضزکت کٌٌذُ: 

تعذاد رضتِ ّبی فعبل * هتَسط  رضتِ ّبی ٍرسضی در ثخص دختزاىآهَسش ٍ فعبل کزدى 
 جوعیت ضزکت کٌٌذُ در ّز رضتِ

 اردادتعذاد لز
ثب هٌعمذ ضذُ 

 یبىهزث

 رضتِ 10
 7/12/96 291097/1/41 ًفز 48هتَسط جوعیت ضزکت کٌٌذُ: 
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 معیار ارزیاتی شاخص مًلفٍ
وحًٌ امتیاز 

 دَی
 گسارش داوشگاٌ/وظر ارزیاب

تخشىامٍ 
 صادرٌ 

 تاریخ 

 َمگاوی
تعذاد کبرگبُ * هتَسط جوعیت  ثزگشاری کبرگبُ آهَسضی

 ضزکت کٌٌذُ در ّز کبرگبُ
 –گشارش داًطگبُ 

 --- -- - یبةًظز ارس

* هتَسط جوعیت  دٍرُ ّبتعذاد  هزثیگزیٍ ثزگشاری دٍرُ داٍری 
 ضزکت کٌٌذُ در ّز دٍرُ

 –گشارش داًطگبُ 
 -- -- - ًظز ارسیبة

تًسعٍ 

يرزش 

 قُرماوی

 هسبثمبتتعذاد ضزکت کٌٌذُ در  اعشام ثِ هسبثمبت استبًی 
 جوعیت داًطجَیی

ثجت در سبهبًِ 
 20/8/98 9036/1/41 ثزگشار ًگزدیذ سجبد

 هسبثمبتتعذاد ضزکت کٌٌذُ در  اعشام ثِ هسبثمبت هٌطمِ ای 
 جوعیت داًطجَیی

ثجت در سبهبًِ 
 سجبد

 ًفز 20دختز  –ًفز  21پسز: 
 10/11/97 128869/1/41 ًفز 41هجوَع: 

 هسبثمبتتعذاد ضزکت کٌٌذُ در  (ٍ ثیي هٌبطك اعشام ثِ هسبثمبت سزاسزی )رضتِ غیز الوپیبدی
 داًطجَییجوعیت 

ثجت در سبهبًِ 
 سجبد

 ًفز  5پسز: 
 83774/1/41 20/8/98 

ثجت در سبهبًِ  تعذاد داًطجَیبى ضزکت کٌٌذُ  ضزکت در الوپیبد ٍرسش لْزهبًی
 15/2/96 169368/1/41 ثزگشار ًگزدیذ. سجبد

ر سبهبًِ ثجت د رتجِ داًطگبُ در ردُ ثٌذی ًْبیی رتجِ داًطگبُ در الوپیبد ٍرسش لْزهبًی)دختزاى(
 -- -- ثزگشار ًگزدیذ. سجبد

ثجت در سبهبًِ  رتجِ داًطگبُ در ردُ ثٌذی ًْبیی رتجِ داًطگبُ در الوپیبد ٍرسش لْزهبًی)پسزاى(
 -- -- ثزگشار ًگزدیذ. سجبد

 تین ّبی ضزکت کٌٌذُ در الوپیبد یآهبدُ سبس یاردٍّب ثزگشاری
* تعذاد رضتِ ّبی دارای سْویِ 

کٌٌذُ در ّز  هتَسط جوعیت ضزکت
 اردٍ

 –گشارش داًطگبُ 
 -- -- ثزگشار ًگزدیذ. ًظز ارسیبة

 –گشارش داًطگبُ  تعذاد ًفزات اعشاهی ثِ اردٍ تین ّبی هٌتخت ٍ هلی یاعشام داًطجَیبى ثِ اردٍّب
 20/11/98 116906/1/41 - ادارُ کل ًظز

 –گشارش داًطگبُ  ت عضَ در تین ّبتعذاد ًفزا عضَیت داًطجَیبى در تزکیت اغلی تین ّبی هٌتخت ٍ هلی
 -- -- - ادارُ کل ًظز

تىذرستی 

ي مشايرٌ 

 يرزشی

  فعبلزیغ        شیدر حبل تجْ ٍضعیت هزکش تٌذرستی
 فعبل               ًیوِ فعبل  

 –گشارش داًطگبُ 
 -- --  ادارُ کل ًظز

  بثی ضذُتعذاد داًطجَیبى ارسی ٍضعیت ارسیبثی ٍ پبیص جسوبًی داًطجَیبى
 جوعیت داًطجَیی جذیذالَرٍد

 ثجت در سبهبًِ
 پبیص سالهتی

 ًفز 258تعذاد داًطجَی ارسیبثی ضذُ: 
 ًفز 867تعذاد داًطجَی جذیذالَرٍد: 

69102/4 
73812/1/42 

14/7/98 
23/7/98 

ضزکت در کبرگبُ پبیص ٍ استفبدُ اس  تزثیت کبرضٌبس پبیص تٌذرستی )تعذاد ًفز(
 تٌذرستی ایطبى در اهز پبیص

ًفز           3دختز : 
 ًفز 4پسز :  

 ًفز  1کبرضٌبس خبًن : 
 17/6/98 57196/1/41 ًفز 1کبرضٌبس آلب:  
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 معیار ارزیاتی شاخص مًلفٍ
وحًٌ امتیاز 

 دَی
 گسارش داوشگاٌ/وظر ارزیاب

تخشىامٍ 
 صادرٌ 

 تاریخ 

يیژگی 

َای 

 فردی

  مذیر

   فَق لیسبًس   لیسبًس  سطح تحػیالت
 -- --  گشارش داًطگبُ  تزی دک 

 غیزتزثیت ثذًی تزثیت ثذًی رضتِ ٍ گزایص تحػیلی
 -- -- فیشیَلَصی ٍرسضی گشارش داًطگبُ  غیز هذیزیتی    هذیزیتی  

 –گشارش داًطگبُ  سبل سَاثك هذیزیتی
 ----- ---- سبل 6 ادارُ کل ًظز

)لْزهبًی ٍ هزثیگزی التزیي سطح ثب )لْزهبًی ٍ  هزثیگزی ٍ...( سبثمِ فعبلیت ٍرسضی
)...ٍ 

 –گشارش داًطگبُ
 ادارُ کل ًظز

 -ٍالیجبل -فَتسبل -کبرت هزثیگزی فَتجبل
 -- -- کبرت داٍری فَتجبل -دٍ ٍ هیذاًی

تعامالت 

 اداری

 –گشارش داًطگبُ تعذاد حضَر در جلسبت ٍ ... جلسبت ٍ گزدّوبیی(ثزًبهِ ّبی ادارُ کل تزثیت ثذًی )حضَر در  
 13/5/98 44993/1/41 یک ثبر ادارُ کل زًظ

 تعذاد حضَر در جلسبت ٍ ... حضَر در جلسبت هٌطمِ ٍ استبًی
 –گشارش داًطگبُ

ٍ   ادارُ کل ًظز
 دثیزخبًِ

حضَر هذیز تزثیت ثذًی در گزدّوبیی 
 -- -- ثبر 3 – ٍ استبى هذیزاى هٌطمِ

 –گشارش داًطگبُ  ادّبتعذاد هیشثبًی در رٍیذ لجَلی هیشثبًی رٍیذادّبی سزاسزی
 20/8/98 83774/1/41 --- ادارُ کل ًظز

تعذاد هیشثبًی در رٍیذادّبی هٌطمِ ٍ  لجَلی هیشثبًی رٍیذادّبی هٌطمِ ای ٍ استبًی
 استبى

 –گشارش داًطگبُ 
ٍ   ادارُ کل ًظز

 دثیزخبًِ

هیشثبًی هسبثمبت تکَاًذٍ داًطجَیبى پسز 
 10/11/97 128869/1/41 ٍرسش کطَر 9هٌطمِ 

 -- -- - ادارُ کل ًظز دثیزخبًِ ّبی استبى ٍ هٌطمِ استبًی( هسئَلیت دثیزخبًِ )هٌطمِ/

 –گشارش داًطگبُ  ٍ لزاداد ّبی اجزایی اًعمبد تفبّن ًبهِ تعبهل ثب ًْبدّبی ٍرسضی ) ضْز/ استبى / کطَری(
 ارسیبة ًظز

 اًعمبد لزار داد :
 هجوَعِ استخز اًمالة

 ّیبت اسکیت
 لن ٍ توزیيثبضگبُ ع

 

-- -- 

وظارت تر 

ياحذَای 

 عمًمی 

  گزٍُ تزثیت ثذًی  داًطکذُ   یثذً تیتزث یعوَههذیزیت ٍاحذّبی 
 -- --  گشارش داًطگبُ  فَق ثزًبهِ 

)آییي   2ٍ  1درغذ ًوزُ ارسیبثی درس تزیجت ثذًی عوَهی  20لحبظ 
 -گشارش داًطگبُ اجزا           عذم اجزا ًبهِ هػَة هعبٍى آهَسضی ٍسارت هتجَع(

 4/6/96 118454/21/2  ًظز ارسیبة

  2ٍ  1جوعیت تحت پَضص ٍاحذ عوَهی تزثیت ثذًی
 )در غَرت اجزایی آییي ًبهِ(

ّب * هتَسط جوعیت ٍاحذتعذاد 
 -- -- -- گشارش داًطگبُ ٍاحذ درسی ضزکت کٌٌذُ در ّز

 


