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 فصل اول

  منابع انسانی مدیریت
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    منابع انسانی یتمدیر 

                      

 ، ،اداره کیارزیینی  ،کارشناس ارزشیاابی  ،ارشناس امور اداریک مدیریت،مدیریت منابع انسانی متشکل از      

ر وظایف خاصی در زمانه کیاری  دا عهده واحد وکارشناس مربوطهباشد که هر  دبارخانه مرکیی و بایگانی می

هماهنگی این مجموعه در اجرای وظایف موجب برقراری هماهنگی با تمامی واحیدهای تابهیه    .باشد خود می

 .دانشگاه رسادن به اهداف کلی و استراتژیک دانشگاه است

 يست تعدادي از خدمات و وظايف انجام گرفته در حوزه مديريت منابع انسانيل

 نارو جذب و استخدام ی1

 استخدامی وضهات تبدیل ی2

 کارکنان انتقاالت و نقل  ی3

 پاراپیشکان و پیشکان خدمت قانون مشمولان ی4

 بازنشستگی ی5

 کارکنان ارزشاابی ی6

  تخلفات به رسادزی تهائ به کارکنان مهرفی ی7

 کارکنان بامه و سوابق به مربوط موضوعات ی8

 علمی هاأت به مربوط موضوعات کلاه  ی9

 

 شود. یارایه م منابع انسانیحوزه مدیریت  وظایف مربوط بهدامه برخی از فرایندهای در ا
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 فرايند ارزيابي عملکرد کارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نده تشکیل جلسه با مشارکت ارزیابی کن

وارزیابی شونده به منظور تنظیم تفاهم 

 نامه ابتدایی سال در واحدهای تابعه

ارائه فرم ارزیابی به پرسنل ازطری  

رابطین ارزیابی عملکرد واحدهای 

دن ها و ضمیمه نمو ذیربط، تکمیل فرم

 مستندات مربوطه توسط پرسنل

انجام هماهنگی با واحد ارزیابی عملکرد 

کارکنان وزارت متبوع به منظور 

 دریافت آخرین اطالعات

ارسال نامه به همراه دستورالعمل 

وزارتی یا شیوه نامه داخلی به 

واحدهای تابعه جهت شروع فرایند 

 ارزیابی

ارائه توضیحات و راهنمایی های الزم 

به مسئولین واحدهای )ارزیابی 

کنندگان( و سایر کارکنان )ارزیابی 

شوندگان(به منظور تکمیل صحیح 

 ها فرم

امتیاز دهی به شاخص های اختصاصی 

و عمومی ارزیابی عملکرد توسط 

ارزیابی کننده با توجه به مستندات ارائه 

 شده از طرف ارزیابی شونده

فرمهایی که مطاب  با دستورالعمل و 

 ست. مستندات تکمیل و امتیاز دهی شده ا

توسط  تائید و امضای فرم

 ارزیابی کننده و ارزیابی شونده

هایی که مطاب  با دستورالعمل و  فرم

 مستندات تکمیل و امتیاز دهی نشده است.
بررسی فرمها و انطباق با مستندات 

 )با توجه به مفاد دستورالعمل(

ارسال فرم ها و مستندات توسط واحد به واحد 

 ارزیابی عملکرد کارکنان دستگاه در موعد مقرر

A 

B 
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عودت فرمها و اعالم اشکاالت احتمالی به رابط 

 مربوطه جهت رفع اشکال و اصالح اطالعات

ارسال مجدد فرمها ی اصالح شده به واحد 

 ارزیابی عملکرد کارکنان دستگاه

اشکال ها و اطمینان از رفع  بررسی مجدد فرم

 توسط کارشناسان ارزشیابی

تکمیل شناسنامه ارزیابی عملکرد 

 کارکنان

 ارسال فرم ها به واحد بایگانی ستاد

بایگانی لیست های نتایج 

ارزیابی در واحد ارزیابی 

 عملکرد دستگاه

 


