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 «بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

 مورخ هدوشنبوز برای کلیه کارکنان از ر سامانه ارزيابی عملکرد کارکنانرساند به استحضار میبدین وسیله 

سال  ساس روالبر ا دموظفن لیه کارکنان رسمی و پیمانیباشد. بر این اساس کبرداری میقابل بهره 20/03/1398

مکاران هع کلیه ه اطال. خواهشمند است نکات ذیل به نحو شایسته بتکمیل نماینددر سامانه  خود را فرم گذشته

 محترم برسد:

باشد. الزم به ذکر است پس از می 31/04/98لغایت  20/03/98مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان از تاریخ  (1

انبندی شاهده زممجهت ها از طریق سامانه امکانپذیر نخواهد بود. پایان مهلت امکان تغییر و ارسال فرم

 انجام فرآیند ارزیابی به فایل پیوست مراجعه گردد. 

ین نشانی سامانه دسترسی به سامانه از طریق پورتال معاونت توسعه، مدیریت توسعه امکانپذیر است همچن (2

 باشد. می http://arzyabi.tums.ac.irبصورت مستقیم 

 ست:به تکمیل مراحل ذیل ا منوطپس از ورود به سامانه  مشاهده فرم ارزیابی کارکنان (3

 کارمندتعریف شده در سامانه توسط  تکمیل پرسشنامه 

 نجام ایازی به رفته ناگر در سال قبل بارگذاری صورت گ) کارمند در سامانهاری تصویر امضای بارگذ

 (مجدد نیست

 ( 97تأیید دوره ارزیابی)  ارزیابیو عنوان فرم 

باشد لذا رابطین دقت نمایند فقط مشخصات کارکنان رسمی می 1397با توجه به اینکه دوره ارزیابی سال  (4

 اند را در سامانه بررسی نمایند. ماه در آن واحد مشغول به کار بوده 6و پیمانی که بیشتر از 

ست، در صورت ا بصورت خودکار در سامانه درج شده 97ساعت آموزشی )شغلی و عمومی( مربوط به سال  (5

  ا دارند.ریر آن هر واحد امکان تغی رابطينوجود مغایرت با ساعت مندرج در شناسنامه آموزشی، فقط 

باشد در مالک تکمیل فرم ارزیابی برای کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی پست مورد تصدی می (6

شده به وی مالک عمل قرار صورت عدم اشتغال فرد در پست سازمانی مورد تصدی، سمت سازمانی ابالغ 

های اختصاصی شغل مورد تصدی را در بخش گیرد. در این موارد کارکنان موظفند شاخصمی

ها انجام دهند. نظارت بر های اختصاصی سامانه وارد نموده و خودارزیابی را بر اساس آن شاخصشاخص

های م به ذکر است شاخصباشد. الزهای اختصاصی بر عهده رابط آن واحد میصحت بارگذاری شاخص

http://arzyabi.tums.ac.ir/
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آنها درج شده  97اند بصورت خودکار در فرم سال اختصاصی کارکنان که در سال گذشته فرم تکمیل نموده

 است فقط کافیست ستون عملکرد را تکمیل نمایند. 

انی و با ن پشتیبارکناارزیابی عملکرد کارکنان در چهار سطح مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان و ک (7

 گردد.ط به هر سطح انجام میهای ارزیابی مربوفاده از فرماست

ه مشغول به کار ماه در واحدهای دانشگا 6های کشور بوده و بیش از افرادی که مأمور از سایر دانشگاه (8

ت دستی تکمیل باشد الزم است فرم ارزیابی عملکرد خود را بصوراند و پرونده آنها در دانشگاه مبدأ میبوده

امانه صورت سز طریق اکنان گاه مبدأ ارسال نمایند. الزم به ذکر است کلیه فرآیند برای سایر کارو به دانش

 خواهد گرفت. 

ابطين فقط ر امانهسدر صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر و رفع مشکالت احتمالی کارکنان واحدها در  (9

 81634039خانم قادری و سرکار  81633597های طبق برنامه زمانبندی )پیوست( با شماره واحدها

 نژاد تماس حاصل نمایند.سرکار خانم مهندس نادری

 

 


