
 منابع انسانی  پایش

 ریز فرآیند فرآیند اصلی

تاریخ 

اجرای 

 فرایند

 توضیحات امتیازمکتسبه قف امتیازس

باتوجه به نامه 

 89/6/62/دمورخ635042شماره

تکمیل بموقع ومطابق با 

دستورالعمل تفاهم نامه ارزیابی 

 عملکرد کارکنان

 امتیاز( 65)

اعالم حدودانتظارات به ارزیابی شونده 

درچارچوب وظایف شغلی وشرح وظایف 

ارزیابی شونده بصورت مکتوب)درغالب فرم 

ارسالی همراه دستورالعمل(توسط ارزیابی 

 کننده

 2   

امضاوثبت تاریخ توسط ارزیابی شونده پس 

 ازتوافق و پذیرش وظایف محوله
 7   

   7  امضاوثبت تاریخ توسط ارزیابی کننده



 منابع انسانی پایش

 ریز فرآیند اصلیفرآیند 

تاریخ 

اجرای 

 فرایند

 توضیحات امتیازمکتسبه قف امتیازس

باتوجه به نامه 

 89/6/0/دمورخ648030شماره

ثبت وتکمیل فرم های ارزیابی 

 عملکرد کارکنان درسامانه

 

 

 

 امتیاز( 65)

دریافت دستورالعمل شروع دوره ارزیابی 

 ازطرف مدیرمنابع انسانی دانشگاه
  6     

وراهنمایی ارزیابی شوندگان توسط رابط توجیه 

 ارزیابی واحد
  6     

کارمندان امضاومستندات خودراجهت بارگذاری 

درسامانه اسکن نموده ودرفایلی 

 موردنظردرسیستم ذخیره می نمایند
  6     

کارمندان بااستفاده ازمرورگرفایرفاکس 

/ http://karkonan.qums.ac.ir:91وآدرس

وتایپ نام کاربری وکلمه عبورخودواردسامانه 

 ارزیابی عملکرد کارکنان می شوند  

  6     

با انتخاب آیتم ثبت ارزیابی وارد فرم ارزیابی 

شده وشروع به ثبت اطالعات خوداز 

جمله:شاخص های اختصاصی،شاخص های 

عمومی )ابتکاروخالقیت،آموزش 

 ورضایتمندی(می نماید.

  6     



 فرآیندریز 

تاریخ 

اجرای 

 فرایند

 توضیحات امتیازمکتسبه قف امتیازس

ارسال فرم ارزیابی به رابطان ارزیابی جهت 

 بررسی ومطابقت آن بادستورالعمل  
  6     

بررسی توسط رابط ودرصورت عدم اشکال 

 ارسال به ارزیابی کنندگان جهت تاییدامتیازات
  6     

بررسی توسط ارزیابی 

 کنندگان،تاییدامتیازوارسال به تایید کنندگان 
  6     

بررسی توسط تایید کنندگان،تایید 

 امتیازوارسال به ارزیابی شوندگان
  6     

     6   تاییدارزیابی شوندگان وارسال به واحدارزیابی

     6   تاییدفرمها توسط واحد ارزیابی واتمام فرایند

بارگذاری مستندات مرتبط جهت 

کسب امتیاز شاخص های عمومی 

 درسامانه مطابق با دستورالعمل

 امتیاز( 45)

ثبت و بارگذاری مستندات هریک ازمحورهای 

 شاخص های عمومی مرتبط بادوره ی ارزیابی 
  45     



 منابع انسانی پایش

 ریز فرآیند فرآیند اصلی

تاریخ 

اجرای 

 فرایند

 توضیحات امتیازمکتسبه قف امتیازس

انجام امورارزیابی 

عملکردکارکنان وارسال به موقع 

فرم هابه 

 (89/3/46ستاد)تاتاریخ

 امتیاز( 65)

     65   ارسال بموقع فرمهادرسامانه به واحدارزیابی 

برگزاری دوره آموزشی باتوجه به 

نامه 

 89/6/0/دمورخ648030شماره

 امتیاز( 65)

دانشگاه جهت مکاتبه با واحد آموزش 

 اخذمجوزازطرف واحد
  6     

     4   برگزاری دوره آموزشی برای ارزیابی شوندگان

     6   تنظیم لیست حضوروغیاب شرکت کنندگان

ارسال مستندات به واحد ارزیابی جهت درج 

 HOPدرسامانه  
  4     

      655     

 


