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 شماره:                 تاریخ:                    

 فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی 1397وره ارزیابی: سال دنام واحد:                                                  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 بسمه تعالی

 الف: مشخصات ارزیابی شونده

  محل خدمت:   شماره ملی:   نام و نام خانوادگی:

 ☐ای قرارداد غیرحرفه   ☐ای قرارداد حرفه رابطه استخدامی:   مدرک و رشته تحصیلی:   عنوان شغلی: 
 

 های ارزیابی عملکرد کارکنانب: محورها و شاخص

 خودارزیابی سقف امتیاز هاشاخص محورها ردیف
امتیاز مکتسبه )توسط 

 مقام مافوق( /مدیر

1)  

 ابتکار و خالقیت

 ICDL ،HISافزارهای تخصصی و كاربردی در انجام وظايف از قبیل اتوماسیون اداری، های نوين و نرماستفاده از فناوری -

 امتیاز( 2امتیاز، متوسط تا  5امتیاز؛ خوب تا  8و غیره، كسب و بکارگیری دانش فنی در انجام امور )با نظر مدير؛ عالی تا 
8   

2)  
امتیاز، تصويب پیشنهاد در كمیته  1ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظايف )ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات  -

 )مستندات الزامی است( امتیاز( 2نظام پیشنهادها 
2   

3)  

 7امتیاز(، معاون وزير و مقامات همطراز از قبیل رئیس دانشگاه ) 11) های باالتروزير و مقامها شامل: دريافت تشويق -

امتیاز(، مدير كل با مقامات همطراز از قبیل رئیس بیمارستان، كلیه مديران معاونین  5امتیاز(، معاون رئیس دانشگاه )

امتیاز(، دريافت تقديرنامه طبق  3) تر از قبیل: مدير بیمارستان و مديره پرستاریامتیاز( و مقامات پايین 4اه )رئیس دانشگ

 )مستندات الزامی است( امتیاز( 4ضوابط طرح تکريم )

ها، چنانچه از هر مقامی بیش از يک تقديرنامه دريافت شده باشد فقط ها و تقديرنامه: در خصوص دريافت تشويقمهم نکته

 گردد. امتیاز يک تقديرنامه در آن سال محاسبه می

11   

   4 )مستندات الزامی است( (ساعت يک امتیاز 10هر )ساعت  40آموزش ضمن خدمت تا سقف  - آموزش  (4

5)  

 رضایتمندی

گذاری در انجام وظايف محوله عالوه بر ساعت )رفتار مناسب اداری، ارتباطات موثر، وقتان همکاران و سرپرست رضايت -

 امتیاز( 4امتیاز، متوسط تا 7امتیاز، خوب تا  10موظف و ... )عالی تا 
10   

6)  

را دریافت خواهد کرد. )دارای ارباب رجوع  ذیلالزم به ذکر است هر یک از پرسنل امتیاز مربوط به یکی از دو بند 

 یا بدون ارباب رجوع(

بر اساس نظرسنجی انجام شده )ارباب رجوعان با ذكر نام كارمند از وی اعالم  دارای ارباب رجوعمندی از كارمندان رضايت -

 امتیاز(4امتیاز، متوسط تا  7امتیاز، خوب تا  10رضايت نموده اند: عالی تا 

)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمی در محیط  رجوعبدون اربابان رضايت از كارمند -

امتیاز،  10)عالی تا  كار، رعايت انضباط  اداری شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظايف و تکالیف محوله(

 امتیاز( 4امتیاز، متوسط  7خوب تا 

10   
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 شماره:                 تاریخ:                    

 فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی 1397وره ارزیابی: سال دنام واحد:                                                  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 خودارزیابی سقف امتیاز هاشاخص محورها ردیف
امتیاز مکتسبه )توسط 

 مقام مافوق( /مدیر

7)  

 رفتار

 4درصد  75امتیاز،  3درصد  50امتیاز ،   1درصد 25ها در سال )میزان رعايت و اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل -

 امتیاز( 5درصد  100امتیاز،  
5   

   5 امتیاز( 5درصد  100امتیاز،  4درصد  75امتیاز،  3درصد  50امتیاز ،  1درصد 25مقررات ايمنی ) رعايت اصول ومیزان  -  (8

9)  
 5امتیاز، عالی  4امتیاز، خوب  3امتیاز، متوسط  1میزان مهارت فرد را در انجام امور طی بازه زمانی تعیین شده )ضعیف  -

 امتیاز(
5   

10)  
امتیاز، عالی  4امتیاز، خوب  3امتیاز، متوسط  1میزان توانايی فرد در حل مشکالت مربوط به كار و ارائه راهکار )ضعیف  -

 امتیاز( 5
5   

11)  
درصد  75امتیاز،  3درصد  50امتیاز ،  1درصد  25های شغلی )میزان تالش فرد در توسعه و بروزرسانی اطالعات و مهارت -

 امتیاز( 5درصد  100امتیاز،  4
5   

   6 های اخالقی پايبندی به ارزش -  (12

   5 امتیاز( 5امتیاز، عالی  4امتیاز، خوب  3امتیاز، متوسط  1)ضعیف  تبعیت از مقام فوقمیزان  -  (13

   4 انظباط اداری و حضور به موقع در محیط كار  رعايت نظم و -  (14

15)  

 عملکرد

   5 امتیاز( 5امتیاز، عالی  4امتیاز، خوب  3امتیاز، متوسط  1میزان تالش فرد در انجام كلیه وظايف محوله )ضعیف  -

16)  
 75امتیاز،  3درصد  50امتیاز ، 1درصد  25میزان مهارت و مشاركت در انجام كار گروهی در امور مربوطه طی سال ) -

 امتیاز( 5درصد  100امتیاز،  4درصد 
5   

   3 جديت پشتکار و -  (17

   2 پذيریانعطاف -  (18

19)  
 محکومیت

   -10 محکومیت بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری -

   -5 كاركناندريافت تذكرات كتبی مدير يا سرپرست و معرفی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری  -  (20

   100 جمع امتیاز کسب شده

 ☐گردد.امتیاز پیشنهاد می 65تمديد قرارداد به مدت يکسال بر اساس امتیاز با حداقل  ب(      ☐امتیاز(  65الف( لغو قرارداد بر اساس امتیاز مکتسبه )كمتر از  اظهار مدیر واحد ذیربط:

 خانوادگی، تاریخ و امضاء(خانوادگی، تاریخ و امضاء(                                                        امضای تأییدکننده مدیر/ رئیس واحد ) نام و نامنامارزیابی شونده: )نام و  امضای

 

 

 


