
 

   

 

 

 20/20/9911  تاریخ:

 90990/19/99/11  شماره:

 داردپیوست:

 90:09 ساعت:

                  209-77191909، طبقه پنجم  تلفن تهران ، بلوارکشاورز ، نبش خیابان قدس، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  sina.tums.ac.irtoseeh@آدرس ای سی ای:  vcmdrp.tums.ac.irآدرس الکترونیکی:209-77196661نمابر : 

 بخشنامه به کليه واحدها

 در اجرای فرآيندهای مديريت منابع انساني و امور اداری و آگاهي از ميزان پيشرفتبه منظور همانطور که مستحضريد 

در بيمارستانها  ارزيابي فرآيندهای مديريت منابع انسانيدر سال گذشته  ؛دانشگاهمنابع انساني  مديريت دستيابي به اهداف

 غير حضوریو به صورت  کليه واحدهای تابعه دانشگاهصورت گرفت. در همين راستا در نظر است که اين ارزيابي در 

ضمن توجه به نکات زير نسبت به بارگذاری به موقع مستندات  خواهشمند است دستور فرماييد)الکترونيک( انجام شود لذا 

 در سامانه ارزيابي اقدام گردد.

)فايل پيوست( در سامانه ارزيابي عملکرد به آدرس  فرآيندهای مديريت منابع انسانيشاخص های ارزيابي  -1

http://pe.tums.ac.ir/  از  که جهت سهولت دسترسي و بارگذاری مستندات است بارگذاری شده

نام کاربری و کلمه عبور در نظر گرفته  استفاده گردد. Google Chromeو يا  Internet Explorer (IE) مرورگر

 شده برای رابط هر واحد به پيوست ارسال مي گردد.

شاخص مربوط به شبکه های بهداشت و درمان و  92شاخص مربوط به بيمارستانها،  93شاخص موجود  04از  -2

شاخص مربوط به دانشکده ها مي باشد که فقط تعدادی از شاخص نياز به بارگذاری مستندات توسط واحد  04

ي شود. مالک ارزيابي را دارد و بقيه شاخص ها توسط کارشناسان مديريت توسعه ارزيابي و امتياز دهي م

 مي باشد.  41/40/1933تا  41/40/1931شاخص ها از تاريخ 

جدول زمانبندی به شرح زير مي باشد با توجه به مهلت زماني يک ماهه در نظر گرفته شده لطفا بارگذاری مستندات  -9

عملکرد با شماره های را به روزهای پاياني موکول ننماييد. در صورت داشتن سوال در خصوص سامانه ارزيابي 

 خانم قادری تماس حاصل نمائيد. 11599130خانم اميری و  11599111

 جدول زمانبندی

 91/10/0911لغايت  10/10/0911 خودارزيابي و بارگذاری مستندات

 94/41/1933لغايت  41/41/1933 ارزيابي توسط مديريت توسعه

 94/43/1933لغايت  41/43/1933 تحليل نتايج

 نيمه اول دی ماه نتايجاعالم 
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