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 «بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

 با سالم و احترام

 شنبه مورخیکبرای کلیه کارکنان از روز  سامانه ارزیابی عملکرد کارکنانرساند به استحضار میبدین وسیله 

لیه کارکنان رسمی و پیمانی موظفند بر اساس روال سال باشد. بر این اساس کبرداری میقابل بهره 21/02/1399

. خواهشمند است نکات ذیل به نحو شایسته به اطالع کلیه همکاران تکمیل نماینددر سامانه  خود را فرم گذشته

 محترم برسد:

به ذکر است پس از باشد. الزم می 21/03/99لغایت  21/02/99مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان از تاریخ  (1
ها از طریق سامانه امکانپذیر نخواهد بود. جهت مشاهده زمانبندی پایان مهلت امکان تغییر و ارسال فرم

 انجام فرآیند ارزیابی به فایل پیوست مراجعه گردد. 

دسترسی به سامانه از طریق پورتال معاونت توسعه، مدیریت توسعه امکانپذیر است همچنین نشانی سامانه  (2
 باشد. می http://arzyabi.tums.ac.irورت مستقیم بص

 مشاهده فرم ارزیابی کارکنان پس از ورود به سامانه منوط به تکمیل مراحل ذیل است: (3

 کارمندتعریف شده در سامانه توسط  تکمیل پرسشنامه 
 در سال قبل بارگذاری صورت گرفته نیازی به انجام اگر ) اری تصویر امضای کارمند در سامانهبارگذ

 (مجدد نیست
باشد لذا رابطین دقت نمایند فقط مشخصات کارکنان رسمی می 1398با 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 

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان وزارت بهداشت  98فرم ارزیابی سال  (5
 باشد:تنظیم و در سامانه بارگذاری شده است الزم به ذکر است تغییرات صورت گرفته به شرح ذیل می

امتیاز( با توجه به اطالعات سامانه ثبت تجارب  4)حداکثر  ثبت تجربهمحور مدیریت دانش با موضوع  -
ارت بهداشت بصورت خودکار در سامانه درج شده است و تغییر آن بصورت دستی امکانپذیر وز

 باشد.نمی

ایثار در زمان شیوع  شاخصسایر با  محورِ، تشویق کارکنان درگیر مقابله با بیماری کرونادر راستای  -

وزارت بهداشت ـ  15/2/99  مورخ د /675/209شمارهبا توجه به بخشنامه ـ امتیاز(  10)حداکثر  کرونا
الزم است اسامی کارکنان و مدیران به تأیید باالترین مقام هر  .لحاظ شده استهای ارزیابی در فرم

 گردد. شونده بارگذاری توسط ارزیابی واحد رسیده و فایل ضمیمه آن در سامانه
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، از ارزیابی سال کارکنان تکمیل فرم پایش عملکرد امتیاز آیتم در فرم ارزیابی مدیران پایه و میانی، -
توسط  طی سال مجموعه خودزیربا توجه به تکمیل فرم بازخورد و پایش عملکرد کارکنان  99

 گردد.ریزی وتعالی منابع انسانی لحاظ میباالترین مقام واحد و یا گروه برنامه

ست و تغییر بصورت خودکار در سامانه درج شده ا 98ساعت آموزشی )شغلی و عمومی( مربوط به سال  (6
 باشد. ساعات آموزشی بصورت دستی امکانپذیر نمی

باشد در مالک تکمیل فرم ارزیابی برای کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی پست مورد تصدی می (7
صورت عدم اشتغال فرد در پست سازمانی مورد تصدی، سمت سازمانی ابالغ شده به وی مالک عمل قرار 

های اختصاصی شغل مورد تصدی را در بخش کارکنان موظفند شاخصگیرد. در این موارد می
ها انجام دهند. نظارت بر های اختصاصی سامانه وارد نموده و خودارزیابی را بر اساس آن شاخصشاخص

های باشد. الزم به ذکر است شاخصهای اختصاصی بر عهده رابط آن واحد میصحت بارگذاری شاخص
آنها درج شده  98اند بصورت خودکار در فرم سال ل گذشته فرم تکمیل نمودهاختصاصی کارکنان که در سا

عملکرد را  تحلیل است فقط کافیست با انتخاب هر ردیف آن را ویرایش و به خود امتیاز  داده و ستون
 تکمیل نمایند. 

غول به کار ماه در واحدهای دانشگاه مش 6های کشور بوده و بیش از افرادی که مأمور از سایر دانشگاه (8
باشد الزم است فرم ارزیابی عملکرد خود را بصورت دستی تکمیل اند و پرونده آنها در دانشگاه مبدأ میبوده

و به دانشگاه مبدأ ارسال نمایند. الزم به ذکر است کلیه فرآیند برای سایر کارکنان از طریق سامانه صورت 
 خواهد گرفت. 

 کلیه کارکنانبا توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت برای  99نامه سال موافقتفراخوان تکمیل فرم  (9
 رسانی خواهد شد. متعاقباً از طریق بخشنامه اطالعبندی تکمیل الزامی خواهد بود که نحوه و زمان

فقط رابطین  در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر و رفع مشکالت احتمالی کارکنان واحدها در سامانه (10

 (نژادسرکار خانم مهندس نادری) 81634039و  (سرکار خانم قادری) 81633597های با شماره واحدها
ریزی منابع انسانی، برنامه حضور کارشناسان را قبل از تماس با گروه تعالی و برنامه تماس حاصل نمایند.
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