
  شيوه نامه انتخاب كارمند نمونه دانشگاه اروميه
  

  مقدمه

داشت و در راستاي قدرداني از زحمات كارمندان شريف دانشگاه اروميه و با توجه به نقش اساسي و مهم اين جهت گرامي
شور ستناد تاكيدات هيأ نامهشيوه ،همكاران در تحقيق اهداف آموزش عالي ك ضر به ا سه محترم حا شگاه و با در ت رئي دان

ي اجرايي جشــنواره شــهيد رجايي تدوين گرديده اســت تا براســاس آن كارمندان متعهد و كارآمد نامهنظر داشــتن شــيوه
شگاه در واحدها و بخش شويقدان ساالنه انتخاب و به منظور ت صورت  و ترغيب و اعتالي فرهنگ كار در  هاي مختلف به 

  جامعه اداري مورد تقدير قرار گيرند.

شيوه صيات و ويژگيكارمند نمونه در اين  صو ضمن دارا بودن خ ست كه  شگاه در جهت  هاي موردنامه فردي ا انتظار دان
شيده و رفتار و  سازماني را در حد عالي تحقيق بخ ضباط اجتماعي، اهداف  شتر ان تقويت وجدان كاري و رعايت هر چه بي

  آيد.عملكرد وي به عنوان الگو براي ساير كاركنان به شمار 
  

  : اهداف انتخاب1ماده 

 ؛اداري، اجتماعي، روحيه كار و كارآفريني و درستكاري طتقويت وجدان كاري و انضبا -
 ؛تشويق و ترغيب كاركنان به انجام خدمات موثر و ارج نهادن به خدمات و تالشهاي كارمندان -
 ؛وري نيروي انسانيافزايش رضايت شغلي و ارتقاي بهره -
 ؛بين كاركنانتقويت انگيزه و نشاط در  -
 .رفتار سازمانيارائه الگوهاي مطلوب  -

  

  : تعاريف و شمول انتخاب2ماده 

هاي مختلف نامه به كليه اعضــاي غيرهيات علمي رســمي، پيماني و قراردادي، كه در بخشكارمند در اين شــيوه .1
 شود.باشند اطالق ميدانشگاه اروميه مشغول ارائه خدمات مي

به عنوان ، براســـاس نظر كميته نهايي انتخاب كارمند نمونه در دوره مورد بررســـيكارمندان برگزيده دانشـــگاه  .2
سته تقدير" سط واحد امتيازي براي فرد در برنخواهد انتخاب مي "نمونه"و  "شاي صرف معرفي فرد تو شوند. 

 داشت.



شگاه عهده "مديريت مياني"هاي از بين افرادي كه تصدي پست .3 شكيالت تفصيلي دان ساس ت شگاه را برا دار دان
شند؛ يك نفر به عنوان مي سال ..."با شگاه در  سته تقدير "و يك نفر به عنوان  "مدير نمونه دان شاي مدير 

 شد.توسط هيئت رئيسه محترم دانشگاه انتخاب خواهد "دانشگاه در سال ...

ساله كارمنداناس انتخاب كارمند نمونه در خردادماه هر ســال براســ .4 گيرد و مالك صــورت مي عملكرد يك 
 باشد.هاي مربوط به سال قبل از انتخاب ميارزيابي، فعاليت

باشد كه مورد تجليل در هفته انتخاب كارمند نمونه از ابتداي خردادماه هر سال تا پايان خردادماه همان سال مي .5
 ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. دولت قرار خواهند گرفت، به مداركي كه پس از مهلت مقرر

  

  : ضوابط انتخاب3ماده 

شركت مي .1 شيابي اعضايي در فرآيند انتخاب كارمند نمونه  سال گذشته منتهي به  3كنند كه ميانگين نمرات ارز
سال منتهي به انتخاب كارمند نمونه داراي رتبه الف از نظام  90سال انتخاب آنان كمتر از  شيابي نبوده و در  ارز

 دانشگاه باشند؛

شركت مي .2 سال مورد ارزيابي در محل خدمت خود حاضر و اعضايي در فرآيند انتخاب كارمند نمونه  كنند كه در 
شند  شته با ضور ندا سال مورد ارزيابي در محل خدمت خود ح شند. بنابراين افرادي كه به هر نحو در  شاغل با

صي  صي بدون حقوق، مرخ ستحقاقي و (مرخ ستعالجيا صي زايمان، مأ 2بيش از  ا شي و ماه، مرخ موريت آموز
 نخواهند شد؛داده خدمت نيمه وقت بانوان) در فرآيند انتخاب شركت 

ساير دستگاهمأ .3 ساير دانشگاهها، همچنين مأها و دانشگاهمورين از  يند ها در فرآها يا دستگاهمورين به خدمت در 
 انتخاب شركت داده نخواهند شد؛

ــال منتهي ب  3ني كه در كارمندا .4 ــدور حكم محكوميت (حداقل ــــــس ــال مورد ارزيابي، پرونده منجر به ص ه س
 يند انتخاب شركت داده نخواهند شد؛محكوميت تذكر كتبي با درج در پرونده) داشته باشند، در فرآ

سال انتخاب كارمند نمونه بيش از يك جابه جايي به دليل عدم  2كارمندي كه در  .5 رضايت واحد سال منتهي به 
 شد؛داشته باشد، در فرآيند انتخاب شركت داده نخواهد 

ضايت واحد جا به جا و يا در اختيار كارگزيني  3كارمندي كه در طول خدمت خود بيش از  .6 نوبت به دليل عدم ر
 آيند انتخاب شركت داده نخواهد شد؛در فر سال 10قرار گرفته باشد، تا 

 سال باشد؛ 10شوند بايد كه معرفي مي حداقل سنوات خدمت قابل قبول افرادي .7

 عنوان كارمند نمونه انتخاب گردند؛سال متوالي به  2توانند هر يك از كارمندان دانشگاه در طول دوره خدمت مي .8

  پذير است.دوره امكان 3انتخاب به صورت متناوب حداكثر به تعداد 

  



  : سهميه واحدها4ماده

  باشد:يسهميه اعالم شده واحدها به شرح زير م

  نفر 1    نفر 20واحدهاي تا  -

  نفر 2    نفر 40تا  21واحدهاي  -

  نفر 3   نفر 40واحدهاي باالتر از  -

سط واحدها  شده تو سامي معرفي  ست ا شتيباني به فهر ساني و پ ستقر در مديريت منابع ان سي در كارگروه م پس از برر
نامه حاضر) ارجاع گرديده و از اين تعداد شيوه 5ماده (موضوع  "كميته نهايي انتخاب كارمند نمونه دانشگاه اروميه"

  :1و براساس ميانگين امتياز نهايي كسب شده از جدول شماره 

مندان و مديران) ها اعم از كار(اين تعداد شـــامل تمامي ســـهميه "كارمند نمونه دانشــگاه"نفر به عنوان  10حداكثر  -
  انتخاب خواهد شد؛

ست در افراد باقي مانده  - سب فهر صد امتيازات جدول فوق 85صورتي كه موفق به ك كارمند "الذكر گردند به عنوان در
  شد؛ شناخته خواهند "شايسته تقدير دانشگاه

گردد به عنوان نماينده دانشگاه به جشنواره شهيد رجايي معرفي خواهد  1فردي كه حائز بيشترين امتياز جدول شماره  -
  شد.

  كارمند نمونه دانشگاه اروميه: تركيب اعضاي كميته 5ماده 

  رئيس كميته -          . معاون منابع انساني و پشتيباني (عضو حقوقي)1

  عضوكميته دبير و -          . مدير امور اداري و منابع انساني (عضو حقوقي)2

  عضو كميته -            . نماينده رئيس دانشگاه (عضو حقيقي)3

  عضو كميته -          . مدير آمار، بودجه و تشكيالت (عضو حقوقي)4

  عضو كميته -            . مدير حراست يا نماينده وي (عضو حقوقي)5

  عضو كميته -        . نماينده شوراي صنفي كاركنان دانشگاه (عضو حقوقي)6

  عضو كميته -    يك نفر از كاركنان معتمد دانشگاه به انتخاب هيات اجرايي منابع انساني (عضو حقيقي). 7

  ساله خواهد بود. 2ميته با حكم رياست دانشگاه و به صورت دوره انتخاب اعضاي حقيقي ك



شماره جهت پايش اوليه و تأ شده در جدول  ساني تشكيل و 1ييد موارد ذكر  ، كارگروهي در مديريت امور اداري و منابع ان
سي اوليه فرم شنهاد مدير امور اداري و مبرر ضاي اين كارگروه با پي شت. اع ساني و تأها را به عهده خواهد دا ييد و نابع ان

  ابالغ معاون منابع انساني و پشتيباني دانشگاه تعيين خواهد شد.
  

  : فرآيند انتخاب6ماده 

به عضو يا اعضاي موردنظر خود در قالب  1مقام مسئول واحد اقدام به ابالغ فرم شماره  در اين مرحله مدير و يا باالترين -
  سهميه واحد نموده و فرم تكميل شده به كارگروه مستقر در مديريت امور اداري و منابع انساني ارسال خواهد شد.

  

  : هدايا7ماده 

سب با اعتبار  - ستاد به منظور تعيين ميزان و نوع جوايز اهدايي متنا سم روز كارمند،  ساله و نحوه برگزاري مرا مالي هر 
  ؛برگزاري مراسم روز كارمند تحت نظارت معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني دانشگاه تشكيل خواهد شد

ضايي  - صاب كنوع تقدير براي اع صد  85ه حدن سب نمودهدر ست را ك شماره يك پيو ضاي رئيس امتياز جدول  اند با ام
  ؛اهدا خواهد شد "كارمند شايسته تقدير دانشگاه"به عنوان و دانشگاه 

شگاه"اعطاي لوح تقدير و تنديس يادبود به عنوان  - نفر  10و جايزه نقدي يا غيرنقدي براي حداكثر  "كارمند نمونه دان
  ؛الذكر گردند(با احتساب سهميه مديران) كه داراي باالترين امتياز جدول فوق

شگاهك"از منتخبين عناوين  - شگاه"و  "ارمند نمونه دان سته تقدير دان شاي شت  "كارمند  سم بزرگدا ضوراً در مرا ح
  ؛روز كارمند در هفته دولت تجليل به عمل خواهد آمد

شگاه" - شهيد كه داراي باالترين امتياز جدول مي "كارمند ممتاز دان شوري انتخاب كارمند نمونه  شنواره ك شد به ج با
  رجايي معرفي خواهد شد.

  

  :8ماده 

قابل بازنگري و  5در صورت نياز و با پيشنهاد و تصويب اكثريت نسبي اعضاي مورد اشاره در ماده  نامهاين شيوه -
 تغيير است.

  

ــيوه ــتمل بر اين ش ــويب هيأ 1/7/1398و در تاريخ ماده تنظيم  8نامه مش در ت علمي و أت اجرايي كاركنان غيرهيبه تص
  رئيسه دانشگاه اروميه رسيد.ت تاريخ            به تصويب هيأ


