
 

 مدرییت توسعه سازمان و سرماهی انسانی
 

 

 

 راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

 ویژه کارکنان قراردادی
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 و تنظیم:تهیه 

ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه



 

 

 2    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 باشد:عملکرد کارکنان قراردادی از طریق سامانه به شرح ذیل می ارزیابی فرمورود و تکمیل  یراهنما فایل
 

  :توجه

 :فرمائید توجه ذیل نکات به ارزیابی، فرم تکمیل جهت کارکنان عملکرد ارزیابی سامانه به ورود از قبل

 در سامانه اریبارگذ جهت کیلوبایت 100 سایز حداکثر با JPG پسوند با ذخیره و ( سفید کاغذ درا )امض نمونه اسکن (1

نظام  هسامان در شده ارائه پیشنهادهای تصویر ها،تشویق قبیل: از عمومی هایشاخص به مربوط مستندات تهیه (2

 .ماییدن آماده بارگذاری جهت کیلوبایت 300 سایز حداکثر با JPG یا PDF صورت به تک تک را... وپیشنهادها 
 

 کارتابل به ورود 

 روی بر و نموده مراجعه http://arzyabi.tums.ac.ir سایت به بایستمیقراردادی کارکنان  کلیه ارزیابی فرم تکمیل جهت
 .نمایند کلیک سیستم به ورود گزینه

 

 باشد. کارمند می پیش فرض کد ملی عبور کلمه و کاربری نام صفحه این در

  

http://arzyabi.tums.ac.ir/


 

 

 3    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 سامانه در امضاء درج 

 در( کاربری تنظیمات هگزین روی بر کارتابل به ورود از پس .نمایند بارگذاری سامانه در را خود امضای باید کارکنان ابتدا در

"گذاریبار" گزینه رویشود. می داده نمایش زیر شکل مانند ایپنجره نموده، کلیک)کارتابل راست سمت و باال قسمت  کلیک 

 مشاهده از پس .(کیلو بایت 100)حجم فایل حداکثر نمایید  انتخاب شده، ذخیره سیستم در که مکانی از را خود امضای و نموده
 توسط شما ارزیابی رمف اینکه از پس :توجه(  شود بارگذاری و درج سامانه در امضا تا نموده اقدام اطالعات ثبت به نسبت امضاء

 امضاء فرم تائید، اب نداشتید اعتراضی بوده شما قبول مورد نهایی فرم درصورتیکه گردید تائید تأییدکننده، و کنندهارزیابی
 ).شد خواهد

 ری امضا در سامانه فقط برای نخستین بار جهت استفاده از سامانه است. توجه: بارگذا
 

 
 

 
 را بارگذاری خود امضای فقط و فرمائید خودداری امنیتی سوال ایجاد و کاربری نام تغییر از لطفاً: مهم نکته

  .نمائید



 

 

 4    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 عملکرد ارزیابی فرم به ورود قبل مرحله 

 زیر نمایان شکل به ایصفحه تا نموده کلیک صفحه باال راست سمت در  " خانه شکل" آیکون روی امضا، درج از پس
  .گردد

 ارزیابی را کلیک کنید هایتاً ثبتسپس دکمه ارزیابی عملکرد و ن

 
 بروز خطا و عدم نمایش فرم حتماً رابط خود را در جریان بگذارید.در صورت 

 

 ارزیابی فرم به ورود 

"ارزیابی ثبت" کلید زدن از پس  .شویممی عملکرد ارزیابی فرم صفحه وارد 

 
 مشخصات فرم و ارزیابی شونده: الف

 .شودمی داده توضیح ادامه در که باشدمی زیر شکل به سامانه درشونده ارزیابی مشخصات شکل

 



 

 

 5    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 
 شود:می مشاهده آیتم 5 باال درشکل

 مشخصات: 5، شده اعطا امتیازات هنگام به نمایش :4 ، یافته اختصاص فرم نوع :3، ارزیابی دوره: 2،اطالعات ثبت زمان مدت: 1
 شاخص آن به مربوط اطالعات )راهنما( سوال  عالمت روی بر موس قراردادن با شاخص هر در و دوره ارزیابی شونده ارزیابی

 .کرد خواهید مشاهده را

 
 محورهای ارزیابیب( 

 باشد. که حداکثر امتیازات هر محور به شرح ذیل است:محور می 5فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی شامل 
 سقف امتیاز هر محور محورها

 21 خالقیتابتکار و 

 4 آموزش

 20 رضایتمندی

 40 رفتار

 15 عملکرد

 100 مجموع
 

 گردد.که از مجموع امتیازات ارزیابی شونده کسر می استامتیاز منفی  10محور محکومیت دارای حداکثر 
 

 خالقیت و ابتکار محور 

 
 

2 
1 

3 
4 

5 



 

 

 6    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 است:  قسمت سه شامل محور این

 ،"خوب" ،"عالی" هایگزینه مربوطه آیتم جنب در موجود کشوهای از استفاده با)های نوین استفاده از فناوری (1

"متوسط"  (یابد اختصاص شاخص امتیاز تا کنید انتخاب را 

 دوم: ارائه پیشنهاد  قسمت (2
 ر کمیته نظام پیشنهادهادتصویب پیشنهاد  -2 ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه  -1شامل دوم قسمت* 

 
 پیشنهادها نظام نهساما در و یا تصویب آن شده ثبت پیشنهاد تصویر بارگذاری به نسبت ضمیمه فایل افزودن قسمت از الزامیست

 .نمائید اقدام

 

 هانامهتشویققسمت سوم:  (3
 .شود بارگذاری قسمت این در تشویقی داشتن صورت در

 
  



 

 

 7    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 محور آموزش 

ود ندارد. امکان ویرایش توسط ارزیابی شونده وج و شونده بصورت خودکار درج شده استساعت آموزش ضمن خدمت ارزیابی

 د. در صورت مغایرت ساعات درج شده با شناسنامه آموزشی همان سال لطفاً رابط هر واحد را در جریان بگذاری

 

  رضایتمندی محور 

 
 :دارد وجود شاخص سه محور این در

  رجوع ارباب بدون کارمندان از رضایتمندی -2 رجوع ارباب با کارمندان از مندی رضایت -1

 .کرد خواهند دریافت را باال دوبند از یکی امتیاز فقط پرسنل از یک هر است ذکر به الزم

 و سرپرستان رضایت همکاران -3
 

 رفتار محور 

 
 

نتخاب هر ادرصد کاهش دهید. پس از 80صفحه خود را به  zoomلطفاً  شاخصهای هر در صورت عدم مشاهده گزینه

 گزینه امتیاز هر آیتم اختصاص می یابد. 
 

 عملکرد محور 

 
 گردد. های هر شاخص امتیاز مربوطه لحاظ میبا انتخاب آیتم

  



 

 

 8    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 محکومیت 

 
د فرم بررسی سایر مفا ضمندر صورت داشتن محکومیت به شرح ذیل مستندات مربوطه ضمیمه گردد. الزم است رابطین 

 کننده اقدام نمایند. ارزیابی نسبت به بررسی دقیق این آیتم قبل از ارسال به ارزیابی

 امتیاز( -10) محکومیت بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

 امتیاز( -5) دریافت تذکر کتبی مدیر یا سرپرست و معرفی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 

 

 استفاده "ررسیب جهت بعدی مرحله به ارسال و اطالعات ثبت" از کننده ارزیابی جهت ارسال و فرم نهایی تایید جهت ایانپ در

 .گرددمی

 .کنیممی استفاده "اطالعات ثبت" از فرم موقت ثبت جهت

 .شودمی استفاده اطالعات ذخیره و درج عدم جهت "اطالعات ثبت از انصراف" آیکون

  



 

 

 9    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 ارزشیابی فرم ارسال

 خابانت پنجره در .نمایدمی کلیک بررسی جهت ارسال و اطالعات ثبت گزینه روی بر شونده یابیارز مربوطه، فرم تکمیل از پس

 .گردد انتخاب خدمت محل واحد ارزشیابی رابط باید اول، گیرنده

 
 

 ارسال فرم ارزیابی عملکرد بعد از ویرایش مجدد به رابط

 جهت ویرایش و ارسال و یا ویرایش فرم ارزیابی فرم را به کارمند ارجاع می دهد از مراحل ذیل زمانیکه رابط جهت تکمیل

 به رابط استفاده نمائید:فرم  مجدد

  .گردد زیر نمایان شکل به ایصفحه تا نموده کلیک صفحه باال راست سمت در  " خانه شکل" آیکون روی

 
 سمت راست را انتخاب نمائید:  اسناد منسپس گزینه 

  



 

 

 10    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 
 سپس روی ردیف ارزیابی عملکرد کلیک کنید تا ردیف انتخاب شود و دکمه های ذیل برای شما فعال گردد:

 

 
و نسبت به تغییر اطالعات و نهایتاً تأیید توسط  را انتخاب کنید ارزیابی ویرایش فرمجهت ویرایش فرم ارزیابی عملکرد دکمه 

 استفاده نمائید.  بعد از ویرایش مجدد فرمارسال به رابط از دکمه ارسال به رابط  دام نمائید. جهتدکمه ثبت موقت اق

 

 عملکرد ارزیابی نمره تائید

 اقدام فرم تائید به نسبت باید کارکنان کلیه واحد، سوی از اعالم و تائیدکننده و کنندهارزیابی توسط فرم امتیازدهی از پس ضمناً
 .نمایند

 داشتن صورت در و زده ارزیابی نمره به اعتراض تیک اعتراض صورت در و شود زده ارزیابی نمره تایید تیک تایید صورت در
 جهت کننده ارزشیابی به مجدداً تاییدکننده، توسط فرم بررسی از پس و شود داده توضیح اعتراض شرح در و پیوست مستند

 .شد خواهد ارسال تایید

  



 

 

 11    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهتهیه و  تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ن و سرمایه انسانیمدیریت توسعه سازما
 دانشگاه ای سامانه ارزیابی عملکردراهنم

 کارکنان قراردادیه ژوی

 های فرآیند ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان و مدیران غیرهیأت علمی دانشگاهگام

    

                            
                

arzyabi.tums.ac.ir

             

   

   

     

   

                   
         

             

                     
          

                           
             

         

                      
          

         

                        
             

             

                       
         

          

                     
                    

                              

              

                          

              

                 
             

              

                           
            

    

                         
            

             

             
            

                     
                        

        

              

   

   

                           
                    

              

                      

              

                   
            

         

                       
                      

      

          

                             
                

     

                             
                   

           

   

                            
               

                      
             

                           
                           

     

               


