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 :مقدمه

ستيابی دمنظور ای، رسمی و اغلب مكتوب از عملكرد شغلی كاركنان است، كه بهدوره عنوان يك ارزيابیارزيابی عملكرد به

ها، ايجاد انگيزه برای بهبود گيرد. شناخت كاركنان ساعی و اعطای پاداش به آنبه اهداف مختلف مورداستفاده قرار می

 باشد.عملكرد آنان و ساير كاركنان، ازجمله علل اصلی ارزيابی عملكرد می

 21/1/33/د مورخ 903/102 ای از دستورالعمل در راستای اجرای بهينه فرآيند ارزيابی عملكرد كاركنان، بر آن شديم تا خلاصه

تهيه گرديده و در  33و همچنين تسهيل در روند اجرای فرايند ارزيابی سالمنظور يادآوری نكات مهم و لازم اجرای آن به

 اختيار تاييدكنندگان،ارزيابی كنندكان،ارزيابی شوندگان قرار گيرد.

ارسالی از طرف وزارت متبوع و رعايت نكات قابل توجهی كه در مكاتبات  لازم بذكر است اين مجموعه در كنار دستورالعمل

  .مانع از مطالعه دستورالعمل و نكات قابل توجه فوق باشدو نبايد  می باشدقابل تامل ارزيابی بحضور ارسال گرديده است، 

 :تعاريف 

به منظورتعيين حدود،انتظارات و وظايف شغلی كارمند توسط مدير يا سرپرست  تدای دوره ارزيابي :بمصاحبه يا گفتگوی ا

 .دريگمی واحد انجام 

 ها و نتايج حاصل چگونگی انجام وظايف و فعاليت عملكرد:

 گذاری و قضاوتفرايند سنجش، ارزش ارزيابي:

 باشد.ماه هرسال تا پايان اسفند همان سال میدوره ارزيابی از اول فروردين دوره ارزيابي:

عمل باشد)با توجه به ارسال دستورالپايان خردادماه سال بعد می از ابتدای اسفندماه هرسال تا شروع فرآيند ارزيابي نهايي:

 از طرف وزارت متبوع و زمان تععين شده(

 با زمان اعلام شده الزامی است و درغير اين صورت از امتياز پايش واحد كسر خواهد شد. اتمام فرايند ارزيابی مطابق تبصره:

 

 



 

 باشد.نامه اداری استخدامی میآيين 1شامل كليه كاركنان مشمول ماده  شونده:ارزيابي

انی، مراتب سازمانی در سطح مديران عالی، مييا سرپرست بلافصل كارمند مسئولی است كه ازلحاظ سلسله کننده:ارزيابي

پايه با حداقل مشاغل، رئيس اداره، قسمت، گروه، بخش و عناوين مشابه بوده و مسئوليت ارجاع كار به كارمند و سرپرستی 

 نمايد. وی را بر عهده دارد و از وی گزارش دريافت می

بالاترين مقام اجرايی هر واحد سازمانی كه مسئول تائيد نهايی فرم ارزيابی عملكرد كارمندان، پس  ر واحد )تأيیدکننده(:مدي

 باشد.از بازبينی توسط سرپرست بلافصل آنان می

ی و مورد ها و پيامدها امتيازدهها، فرايندها، ستاندهای كه بر اساس آن عملكرد افراد با توجه به ورودیمشخصه شاخص:

 گيرد.ارزشيابی قرار می

شود و در آن كننده تكميل میشونده و ارزيابیفرمی است كه در ابتدای دوره ارزيابی بين ارزيابی :نامه عملكردفرم موافقت

 گردد.شونده است مشخص میحدود انتظارات و وظايفی كه در طول دوره ارزيابی بر عهده ارزيابی

فرم  شود. اينت كه در حين دوره ارزيابی، عملكردهای مثبت و منفی كارمند در آن ثبت میفرمی اس :فرم پايش عملكرد

 شده است.ای، تقدم، تأخر و...( طراحیمنظور جلوگيری از خطاهای رايج در فرايند ارزيابی عملكرد)هالهبه

و  یادار نامهآيينتابع  سساتمؤ ی،بهداشت درمان و آموزش پزشكمنظور از موسسه در اين دستورالعمل وزارت  موسسه :

 باشد.ها و مراكز تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی میو ساير سازمان یعلم أتيرهيكاركنان غ یاستخدام

واحد ارزيابی عملكرد مستقر در اداره كل منابع انسانی، مديريت سرمايه انسانی يا عناوين  واحد متولي ارزيابي عملكرد:

شده در های تدوينريزی و نظارت بر حسن اجرای فرايند ارزيابی كاركنان بر اساس شاخصمشابه موسسه مسئوليت برنامه

ابی های ارزيآوری و بررسی فرمزيع ،جمعترين وظيفه اين واحد است. همچنين مسئوليت توواحدهای تخصصی موسسه مهم

شده با امتيازات اخذشده توسط كارمند ،استفاده از نتايج ارزيابی در اتخاذ تصميمات اداری ،پاسخگويی و تطبيق مستندات ارائه

ابی های كمی و تحليلی خودارزيبه اعتراضات كاركنان جهت طرح در كميته پاسخگويی به اعتراضات و همچنين تهيه گزارش

 باشد. های واحدها بر عهده اين واحد میموسسه با استفاده از گزارش

 

 



 

رزيابی منظور رسيدگی به موارد اعتراض نتايج اای كه بهكميته کمیته پاسخگويي به اعتراضات نتايج ارزيابي کارکنان:

و و رئيس كميته عنوان عضين مشابه( بهگردد. اعضای كميته متشكل از  مدير منابع انسانی)يا عناوعملكرد كاركنان تشكيل می

فر عضو عنوان عضو و دبير كميته و سه ن، رئيس واحد متولی ارزيابی عملكرد كاركنان يا بالاترين مسئول ارزيابی عملكرد به

    باشد.كميته به انتخاب معاون توسعه مديريت و منابع می

نامه اداری و استخدامی كاركنان غيرهيات آيين 1موضوع ماده گروه هدف ارزيابی عملكرد شامل كليه كاركنان  گروه هدف:

بندی باشد. شاغلين موسسه كه در چهار گروه مديران پايه ، مديران ميانی، كاركنان و كاركنان پشتيبانی طبقهعلمی می

 جه به سمت سغلی)انتخاب فرم در سامانه با توهای مربوط به خود را در زمان مقرر تكميل نمايندبايست فرمشود میمی

 .  ارزيابی شونده و جدول گروه هدف در دستورالعمل مذكور(

 مديران و کارکنان نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد : 

، دهای ارزيابی عملكر های عمومی و اختصاصی در طول دورهميانگين امتياز مكتسبه از مجموع امتيازات شاخص .2
 باشد.)با رعايت ساير شرايط( میمبنای امتيازدهی برای ارتقای رتبه كارمندان 

ارتقاء شغلی  هرگونهدرصبد از مجموع امتياز ارزيابی عملكرد كارمندان در سال قبل ، برای  58كسبب حداقل  .1
مديران پايه الزامی اسببت . در مورد مديران ميانی ، ميانگين امتياز دو سببال  هایپسببت: انتصبباب در  ازجمله

 باشد . گذشته مبنای عمل می

 وضعيت استخدامی از پيمانی به رسمیتبديل  .9

 تمديد قرارداد كاركنان پيمانی و قراردادی .1

اء رتبه، تمديد قرارداد،انتصاب،ارتق ازجملهكارمندانی كه از پر كردن فرم ارزيابی امتناع ورزند، از نتايج حاصل از ارزيابی  :تذکر

 باشد. ارتقاء شغلی، اعطای طبقه تشويقی و ... محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهده شخص كارمند می

 

 

 

 

 



 

 ها:های ارزيابي و حیطه شمول آنفرم 

 باشد.مخصوص ارزيابی عملكرد مديران ميانی می 1و  9شماره های فرم -الف

 باشد.مخصوص ارزيابی عملكرد مديران پايه )عملياتی( می 6و  8های شماره فرم -ب

 باشد.مخصوص ارزيابی عملكرد كاركنان می 5و  7های شماره فرم -ج

 باشد.مخصوص ارزيابی عملكرد كاركنان پشتيبانی می 20و  3فرم های شماره -د

و  های اختصاصيامتیاز مربوط به شاخص 00باشد که مي 200مجموع امتیاز در هر سطح ارزيابي 

 .های عمومي استامتیاز مربوط به شاخص 00

ماه اشتغال به كار، ملاک ارزيابی عملكرد و  تعيين نمره ارزيابی كارمند در سال مورد  6برای گروه هدف دارا بودن حداقل -

 باشد.ارزيابی می

 های ارزيابی عملكرد: فرايند اجرا و مراحل تكميل فرم

 ريزی عملكردالف( برنامه

( 2ه نامه عملكرد)فرم شماركننده فرم موافقتشونده موظف است در ابتدای دوره ارزيابی با هماهنگی ارزيابیارزيابی -2

شونده ده و ارزيابیكننصورت مشاركتی بين ارزيابینامه بهكننده ارسال كند. فرم موافقترا تكميل كرده و برای ارزيابی

يد و اگر تواند اعتراض نمابار میشونده نباشد تا يكضمناً چنانچه حدود انتظارات موردتوافق ارزيابی شود.تكميل می

 نافذ خواهد بود. کنندهارزیابیموردقبول واقع نشد، نظر 

ست كننده مربوطه موظف انامه در موعد مقرر استنكاف نمايند،ارزيابیكارمندانی كه از تكميل فرم موافقت: 2تبصره 

ند شونده اقدام نموده و فرايهای اختصاصی نسبت به تكميل فرم ارزيابیدرصد امتياز شاخص 10از كسر حداقل  پس

 ارزيابی را كامل نمايد.

 اعمال در شاخصنامه را تكميل و ابلاغ ننمايند، سقف امتياز قابلموافقت 2ارزيابانی كه به استناد تبصره  -1تبصره 

امتياز خواهد بود. ضمناً در اين صورت ارزيابی شونده می  1يران ميانی و پايه به ميزان برنامه ريزی فرم ارزيابی مد

 درصد امتياز تكميل و ارسال نمايد. 10تواند در بازه زمانی در نظر گرفته شده فرم شاخص های اختصاصی  را با كسر 

 



 

 ب( پايش عملكرد

 وظايف نجاما در شوندهارزيابی كوشش و تلاش ميزان و تكميت و كيفي از آگاهی منظوربه موظف است كنندهارزيابی -2

 عملكرد و تكميل را (1كاركنان)فرم شماره  عملكرد پايش فرم ، ارزيابی خطاهای بروز از جلوگيری جهت به و محوله

 قداماتیا و عملكرد تقويت برای تدابيری و داده قرار موردبررسی دقتبه و مستمر طوربه را وی قابل اصلاح و مثبت

 .آورد عمل به ارزيابی دوره طول در عملكرد بهبود و اصلاح برای نيز را

 د.شومی فعال كنندهارزيابی برای كاركنان عملكرد پايش فرم ،" نامهموافقت " فرم تكميل از پس: 2 تبصره

های عمومی با توجه به عملكرد های های اختصاصی و محور رضايتمندی شاخصامتيازدهی به شاخص :1 تبصره

ر فرم گردد.لازم به ذكر است دبهبود( در فرم پايش عملكرد  اعمال میشده)نقاط قوت و قابلمثبت و قابل اصلاح ثبت

 شود.گونه امتيازی ثبت نمیپايش عملكرد هيچ

 انج( ارزيابي عملكرد کارکن

  : معیارهای سنجش ارزيابي عملكرد 

 امتیاز (: 00های اختصاصي)الف ( شاخص

ه . كباشدمی هاف آنيها و شرح وظاها، برنامهمعيار اصلی سنجش عملكرد كاركنان در مأموريتهای اختصاصی شاخص   

 .گيردها قرار میطبق قانون و مقررات مبنای ارزيابی عملكرد آن

برنامه  گردد.بدين گونه كههای اختصاصی ارزيابی، بر اساس برنامه عملياتی و شرح وظايف افراد تهيه و تدوين میشاخص   

در خصوص هريك از كارمندان بر اساس شرح وظايف و امور  سنجشقابلهای عملياتی هريك از واحدها تبديل به شاخص

ه تغيير آن با رعايت مقررات اقدام نمايد. .بديهی است در خصوص هر يك از نسبت ب تواندیمكننده شود و ارزيابیمحوله می

نامه های اختصاصی ارزيابی عملكرد مديران و كارمندان طبق موافقتمتفاوت خواهد بود. تدوين شاخص هاشاخصكارمندان ،

 گيرد.كننده انجام میشونده و ارزيابیبين ارزيابی

 

 



 

يي به شرح زير هاستونشامل  اختصاصي مديران و کارکنانهای شاخص( فرم 2-2الف)

 :باشدمي

 شرح وظيفه /   عنوان شاخص /   وزن شاخص /   هدف مورد انتظار /   امتياز معيارهای كيفيت و سرعت /   امتياز مكتسبه

يي به شرح زير هاستونشامل  اختصاصي کارکنان خدماتيهای شاخص( فرم 1-2الف )

 : باشدمي

 های ارزيابی /  سقف امتياز شاخص /  امتياز مكتسبه /  سقف امتياز محور /  امتياز /  تحليل عملكردعملكرد/  شاخصمحور 
 

  :امتیاز ( 00))مديران میاني، مديران پايه، کارکنان(مديران و کارکنان های عموميشاخصفرم ( ب

 شامل: امتياز دارد( 20 هركدامبخش مجزا تشكيل گرديده كه  1)اين محور از امتياز  10 ابتكار و خلاقیت :

های نوين ها / تكميل فرم پايش عملكرد كاركنان / استفاده از فناوریبندی فعاليتكار و گروهريزی / توانايی در تقسيمبرنامه

هدف در پايان دوره،علل عدم تحقق اهداف،ارائه  افزارهای كاربردی در انجام وظايف / تحليل عملكرد)بررسی ميزان تحققو نرم

 ضعف(  در رسيدن به هدف مطلوب،شناسايی نقاط قوت و راهكار

 ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظايف

ات دانشگاه هادپيشننظام ثبت قبول است كه توسط شود در صورتی قابلهايی كه توسط مديران و كاركنان ارائه میپيشنهاد

ها مطابق احتساب امتياز پيشنهاد)ارائه مصوبه آن الزامی است.در صورت عدم لينك با سامانه پيشنهادات باشد وتائيد شده 

 (.  در سامانه انتخاب می شود جدول  در دستورالعمل مذكور

 هادريافت تشويق

و مربوط به دوره ارزيابی باشد / تشويقات فاقد شماره و تاريخ از تشويقات بايد در راستای ايفای وظايف شغلی فرد                         

هايی كه جنبه عمومی داشته يا به مناسبت روز خاص صادرشده  و يا در زمينه امتياز برخوردار نيست / به تشويقی

جدول تشويقات  بندكحداكثر از دو تشويقی مربوط به ي تواندیمهر فرد  گيرد / وظايف شغلی نباشد امتيازی تعلق نمی

صادره از سوی مقامات خارج از دستگاه می بايست به تاييد رييس واحد  گردد / تشويقات مندبهره مندرج دستورالعمل

ر دريافت تقديرنامه از سرپرستان، صرفا تشويقات ثبت شده د / خواهد بودتاييدكننده  مقام و امتياز آن مطابق بايده رس

 .امتياز قابل قبول می باشد 1فرم پايش عملكرد و حداكثر تا 



شويقات جدول تهای ارزيابی و به شرح صرفاً در فرمهای نظارت و اجرايی انتخابات كشور تشويق های دريافتی از سوی هيئت

 باشد.می مندرج دستورالعمل

 امتياز  28 آموزش : 

 با سامانه آموزس لينك وشغل مورد تصدی در دوره های عمومی يا تخصصی  نهيدر زمتدريس  وی ضمن خدمت هاآموزش

 محاسبه خواهد كرد.

ط به موافقت واحد مربوطه ، مرتبط بودن با نظام آموزشی كاركنان، منو:هادانشگاهتدريس واحدهای درسیي در 

 .رديگیمامتياز تعلق  8واحد تدريس،  2باشد و به ازای هر مرتبط بودن با شغل و ارائه گواهی، قابل امتيازدهی می

 گردد:ی میدهازيامترح زير به ش شدهتدريس در نيمسال دوم دوره ارزيابی به نسبت زمانی كه تدريس انجام تذکر:

برای 2ضربدر ) ماههای بهمن،اسینند،رروردین،اردیههتییر،ارداد  5واحد درسیی تسیی ب بر 

 برای ارزیابی دوره ی بعد در نظر گررته شود. 3ارزیابی امیال  و ضربدر 

 ی ويژه:هاتیموفقکسب 

 دريافت جايزه از مراکز معتبر تخصصي مرتبط:

از مراكز معتبر تخصببصببی از قبيل جشببنواره مطهری ،خوارزمی، رازی،  شببدهثبتيا اختراع  زهيو جا هيدييتأدريافت 

 وری و تعالی سازمانیسازمان ثبت اختراعات و اكتشافات، دبيرخانه جايزه ملی بهره

 يا ترجمه کتاب در زمینه شغلي: فیتأل

باشد و دارای شابك باشد.چاپ  شدهچاپبايسبت در زمينه شبغلی و در سبال ارزيابی می شبدهترجمهيا  فيتألكتاب 

 قبول نيست.مجدد كتاب بدون ويرايش قابل

ارائه مسبتند شبناسبه كتاب كه اطلاعات مربوط به چاپ ، سال نشر ، شابك و نام و نام خانوادگی كامل نويسندگان/ 

 .است یالزاممترجمين در آن مشخص گرديده است 

( و به سبباير 8،ترجمه  20 فيتألتاب هر يك حداكثر امتياز)به نويسببنده/ نويسببندگان يا مترجم / مترجمين اصببلی ك

. به چاپ مجدد همراه با ويرايش كتاب ، نصف امتياز به نويسنده/ مترجم آن تعلق رديگیمهمكاران نصف امتياز تعلق 

 .رديگیم



قبول كتاب قابل عنوانبهسببالنامه های آماری و گزارش های عملكرد واحد حتی در صببورت داشببتن شببابك  تذکر:

 .نيست

ی هارحطو ارائه با مقاله  ،سخنراني يا ارائه پوستر در همايش علمي مرتبطيا ترجمه مقاله در زمینه شغلي فیتأل

 تحقیقاتي:

تحقيقات،فناوری دانشگاه كه معاونت بارگذاری تاييديه مقاله از طرف 01/08/2933تاريخ //د 151129با توجه نامه های شماره 

 تعلق گرفته نيز اشاره شده است الزامی است.در آن ميزان امتياز 

 :ی ورزشيهاتیفعالانجام 

كميته ورزش كاركنان دانشگاه كه در آن ميزان بارگذاری تاييديه  01/08/2933تاريخ //د 151121 با توجه نامه های شماره

 امتياز تعلق گرفته نيز اشاره شده است الزامی است.

 مديريت دانش)ثبت تجربه(:

 .می شودمحاسبه  ولينك  ثبت تجربهبا سامانه 

 امتياز  28 : رضايتمندی 

 :رجوعاربابمندی از کارمندان دارای رضايت

امتيازدهی در محور  05/08/2933//د تاريخ 151838و  92/01/2933//د تاريخ 177128ببا توجبه ببه نبامه شبببماره   -

تند )ارائه مسرجوع و نظر مدير می باشدنظرسنجی ارباب نتيجه فرم های اساس  رضبايتمندی كاركنان دارای ارباب رجوع بر

 در خصوص كاركنان معترض نسبت به امتياز اين شاخص الزامی است( .

  :رجوعاربابضايت از کارمندان بدون ر

و با در نظر گرفتن معيارهای، رعايت شعائر  رمسئوليمدبا نظر  رجوعارباببدون  هر سه گروه مديران پايه، ميانی و كاركنان

وظايف و تكاليف  موقعبهدر جلسببات و انجام  موقعبهو اخلاق اسببلامی در محيط كار، رعايت انضببباط اداری شببامل حضببور 

 نمايند.محوله، در سه طيف  امتياز كسب می

 

 

 



 

 رضايت همكاران:

امتيازدهی در محور رضايت  05/08/2933//د تاريخ 151838و  92/01/2933//د تاريخ 177128با توجه به نامه شماره 

همكاران با توجه به نتيجه فرم های نظر سنجی مديران،كاركنان وكاركنان پشتيبانی )ارائه مستند در خصوص كاركنان 

 معترض نسبت به امتياز اين شاخص الزامی است(.

  :امتیاز ( 00)کارکنان پشتیباني های عموميشاخصفرم ب( 

 امتياز  28 : خلاقیت و نوآوری

 ورزشی  هایها / انجام رعال رارائه پ تنهاد برای بههود انجام وظایف / دریارر تتویق

 باشد.های مربوط به مديران و كاركنان میهمانند بند ها نحوه امتيازدهی به اين شاخص

 امتياز  8 آموزش :

 می شود.محاسبه  وبا سامانه آموزش لينك 

 امتياز 90 رضايتمندی:

كننده با توجه به معيارهای ذيل كارمند را در سه سطح عالی ،خوب و متوسط  : ارزيابیرعايت نظم و انضباط اداری

 دهد:مورد ارزيابی و امتيازدهی قرار می

مراتب اداری، حضور فعال در محل كار، حضور در مواقع، اضطراری جهت انجام وظايف محوله، پذيرش رعايت سلسله

ه صورت داوطلباننمودن خلأ حضور همكاران به تر وظايف، پرشده و تلاش جهت انجام مناسبمسئوليت كارهای انجام

 باشند.از معيارهای امتيازدهی در اين محور می

های جديد جهت انجام كارها بوده با  نظر دهنده ميزان تطابق كارمند با تغيير و پذيرش روشنشان پذيری:انطباق

ها، مديران و سرپرستان يا محيط كاری،  در نظر گرفتن معيارهای: سازگاری با هر تغييری در وظايف، روشمدير و 

ظ ها و تقاضاهای مختلف، حفهای مؤثر در راستای بهبود كار، تطابق با درخواستتوجه به انتقادات سازنده و پيشنهاد

 شود.زدهی میشدن با مشكلات كاری در سه سطح امتياآرامش در هنگام مواجه

 



 

 :  رضايت همكاران

امتيازدهی در محور رضايت  05/08/2933//د تاريخ 151838و  92/01/2933//د تاريخ 177128با توجه به نامه شبماره  -

همكاران با توجه به نتيجه فرم های نظر سببنجی مديران،كاركنان وكاركنان پشببتيبانی )ارائه مسببتند در خصببوص كاركنان 

 از اين شاخص الزامی است(.معترض نسبت به امتي

 گردش کار در سامانه

 تنظیم فرم موافقت نامه: -ارزيابي اول مرحله

شونده  حد خدمتی ارزيابی، والازم است اطلاعات مربوط به كاركنان در زمينه انتخاب نوع فرمارزيابی ابتدا برای انتخاب فرم  -

 .چك شود و درصورت مغايرت اصلاح گردد

در  رديده استاز سال قبل كپی و برای ارزيابی امسال جايگزين گ،ويی در وقتبه جهت صرفه ج شرح وظايف كاركنان -

 .فرم مصاحبه قابليت ويرايش دارد صورت عدم همخوانی با

 امتياز( 80امتياز به  10)از سقف امتياز مطابق با دستورالعمل ويرايش گردد -

سال به تاييد و ارارزيابی و سپس  متن فرم مصاحبه ابتدای دورهوظايف توسبط كارمند مطابق با سبمت شغلی و ثبت شبرح  -

 .ارزيابی كننده جهت تاييد

يابی توسط ارزر صورت عدم موافقت اييد و ارسال به ارزيابی شونده و دت،مطالعه توسبط ارزيابی كننده و در صبورت موافقت -

 .قابل ويرايش می باشدكننده 

 واهدخی قبافرمها در كارتابل رابط  ،)تا شروع مرحله دوم ارزيابی توسط مالك سند محل خدمت تاييد و ارسال به رابط واحد -

 .شودادمتی اود انتخاب محل رسط و رسط رابط ارزیابی واحد  دقر شود (ماند

 

 

 

 

 

 

 



 

 تكمیل شاخص های عمومي مرحله دوم ارزيابي:

ويرايش و بارگذاری مستندات شاخص های عمومی به مالك را جهت ارزيابی فرم ارزيابی، رابط  ی،با شروع مرحله دوم ارزياب -

 .سند ارجاع می دهد

)دقت شود تمامی مستندات مرتبط بارگذاری شود تا در مالك سبند اقدام به  بارگذاری مستندات مطابق با دستورالعمل نموده -

كه اين موضوع سبب طولانی تر شدن  ودشبمرحله بعد به جهت بار گذاری مجدد مسبتندات مجبور به انتخاب گزينه اعتراض ن

ك و جهت چو انجام يكسری فرايندهای غير عادی خواهد شد( فرايند و ثبت اسبامی اين كاركنان در ليست كاركنان معترض 

رسط و رسط رابط ارزیابی محل )دقت شبببود به منظور جلوگيری در اتلاف وقت و نيرو تباييد به رابط ارزيابی ارجاع ميدهد

 هد شد. ادر غير اين صورت موجب دوباره كاری توسط رابطان غير مرتبط خوانتخاب شود.ادمتی اود 

عمل جهت امتيازدهی شاخص های اختصاصی به مستندات در صورت عدم مغايرت با دستورالفرم و ك نمودن رابط پس از چ -

يا جهت و نمايد رگذاری شده يا اصلاح میبااشكال در تكميل فرم و يا مستندات  وجود هرگونهصورت و در ارجاع ارزيابی كننده 

  می دهد. اصلاح به مالك سند ارجاع

 

در صبورت عدم انطباق مسبتندات با دسبتورالعمل، توسط رابط و يا كارشناسان ارزيابی منطبق و امتيازات كسر و يا افزايش -

 ميابد.

 ارسال به تاييد كننده وتوسط ارزيابی كننده امتياز دهی به شاخص های اختصاصی  -

و درصورت ضرورت قابل ويرايش امتيازات توسط تاييد كننده  كننده،تاييد و ارسبال به مالك سند در صبورت موافقت تاييد -

 موجود است.

مالك سند پس از رويت فرم در صورت موافقت تاييد و به اداره ارزشيابی ارسال و در صورت عدم موافقت گزينه اعتراض را  -

 ب و فرايند اعتراض را ادامه خواهد داد. انتخا

 :اعتراض به امتیاز ارزيابي

كاركنانی كه نسبت به امتياز ارزيابی خود اعتراض دارند می توانند با انتخاب گزينه اعتراض در سامانه، اقدام به بررسی مجدد  -

 فرم خود نمايند.

ايت توسط ارزيابی كننده و تاييدكننده بررسی خواهدشد و در نهارزيابی يكبار فرم با اعتراض كارمند نسبت به امتياز ارزيابی، -

 اع می گردد.ارجمالك سند به جهت تاييد 

كارمند بعد از بررسبی و تجديد نظر فرم توسبط ارزيابی كننده و تاييدكننده در صورت رضايت در قسمت توضيحات رضايت -

 .می نمايد واحد ارزيابی ستاد ارسال هبو با تاييد  ثبت،خود را 

 



 

چنانچه كارمند بعداز بررسبی مجدد باز هم نسببت به امتياز ارزيابی خود اعتراض داشبت بدون ثبت رضايت فرم را به واحد  -

 ارزيابی ستاد ارسال می نمايد.

 واحد ارزيابی با ارسال دعوتنامه از كارمند جهت تكميل فرم اعتراض و ارائه مستندات لازم اقدام می نمايد. -

م ارزيابی كارمند معترض در كميته پاسخگويی به اعتراضات ارزيابی كاركنان مطرح و پس از بررسی، نتيجه به وی اعلام فر -

 می گردد.

 خواهد شد.در فرم ارزيابی كارمند انعكاس )در صورت افزايش و يا كسر امتياز( اعتراض نتيجه بررسی  -

به جهت جلوگیری از تكرار آن  گرديده است ومشاهده  39در بررسي فرمها و مستندات سال  مشروحه ذيل اشكالات

 در سال آتي آورده شده است:

 عودت فرم به مرحله قبل و اتلاف وقت( بجوثبت شرح وظايف تكراری در شاخص اختصاصی)م -

 ش(باواحدسنج شاخص عدم انطباق تكميل شاخص اختصاصی با دستورالعمل )عدم همخوانی تكميل ستون عنوان -

 عدم ثبت تحليل عملكرد -

 خط تيره -ندارد -خير-بلهعملكرد  تحليلثبت كلمات بی ربط در  -

عدم انتخاب و تكميل صبحيح فرم ارزيابی)تكميل فرم مدير ميانی به جای مدير پايه و يا كاركنان پشتيبانی به جای  -

 كاركنان(

 كنندهارزيابی  توسط اختصاصی های شاخص به  امتيازدهیعدم  -

و رضببايت از كارمندان بدون  رجوعاربابمندی از كارمندان دارای رضببايتامتياز دهی به هر دو محور رضببايتمندی  -

 رجوعارباب

 ارزيابی واحد محل خدمتی كارمند)موجب حذف از كارتابل و انجام مجدد فرايند(انتخاب اشتباه رابط  -

 امضا بدونات پيشنهاد گذاری مصوبهربا -

 اتپيشنهاد مصوبهفرم ارايه پيشنهاد و يا صورتجلسه به جای  گذاریراب -

بارگذاری مستند تدريس در دانشگاه بصورت ساعتی به جای واحدی)امكان تبديل گواهی تدريس ساعتی به واحدی  -

 نيست( 

 د(ش)حذف و از امتياز كسر  داشت غيرمرتبط تقدير نامهگذاری ربا -

 ) مديركل به جای ساير مقامات و يا بالعكس( عدم انتخاب صحيح صادركننده تقدير نامه -

 تقدير نامه مشخصاتعدم ثبت  -

 تقدير نامه به نام شخص ديگر از ارزيابی شونده گذاریربا -

 



 

 رييس واحد نرسيده بود)حذف و از امتياز كسر شد( تاييد بهنامه خارج از سازمان كه  تقديربارگذاری  -

 رئيس ستاد انتخابات كشور به جای ساير فرمانداران(انتخاباتی)عدم انتخاب صحيح صادركننده تقدير نامه های  -

 بارگذاری تقدير نامه  بدون شماره و تاريخ -

 ارزيابی كننده و تاييدكننده سند، كمرنگ مالك امضای بارگذاری  -

 ماه)حذف ار كارتابل و غيرفعال شد( 6ارزيابی كاركنان با كاركرد كمتر از -

وقت  موجب اتلافبه جهت بازگشت به مرحله قبل و بارگذاری مجدد مستندات) انتخاب گزينه اعتراض توسط كارمند -

 و ثبت بی مورد نام كارمند در ليست كاركنان معترض و پيگيری جهت رفع ابهام توسط واحد ارزيابی ستاد(

 در خواست بارگذاری مستندات بعد از ارسال فرم به واحد ارزيابی ستاد -

 

 

 

 

 موفق و مويد باشيد                                                                                                     


