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ف
دي

ر
 

غل مورد )متناسب با شمديران پايه شرح وظيفه 

 هاي مركز/واحد(تصدي و  شرح وظايف و برنامه
 عملكرد سقف امتياز هدف مورد انتظار واحد سنجش عنوان شاخص

امتياز 

 مكتسبه

تحليل عملكرد)علل عدم تحقق 

اهداف، نقاط قوت و ضعف و 

 ارائه راهكارها(

تهیه و تنظیم برنامه های اجرايي جامع و کارآمد، پیش  1
بیني مراحل اجرايي برنامه ها، رعايت اولويت کارها، پیش 
بیني عملیات سالهای آتي، پیش بیني نیازها و مشكالت  و 

 (2و ضعیف: 4، خوب: 6)خیلي خوب: احتیاجات

 6 6 کیفي برنامه ريزی

   

ايجاد انگیزه در کارکنان، ارزشیابي صحیح کارکنان،  2
)خیلي  بازبیني اثربخشي کار، پیگیری و نظارت بر کارها

 (1و ضعیف: 3، خوب: 5خوب:

 5 5 کیفي هدايت و کنترل
  

شناخت کافي از نیروی انساني )شامل شناخت از استعداد و  3
توانايي، خالقیت، تجربه، تخصص(، ايجاد فرصت پیشرفت 
و ارتقا برای کارکنان، توجه به نظام شايسته ساالری، 
فراهم ساختن محیط مناسب برای رشد استعداد های 
کارکنان، رعايت عدالت در توزيع کار، منطقي بودن انتظار 

 (1و ضعیف: 3، خوب: 5)خیلي خوب: از کارکنان

 5 5 کیفي انساني استفاده از منابع

  

استفاده بهینه از تجهیزات )کامپیوتر، پرينتر و ....(، صرفه  4
 جويي در مصرف انرژی در واحد تحت کنترل

 (1و ضعیف: 2، خوب: 4)خیلي خوب:
 

استفاده از منابع مالي و 

 فیزيكي
 4 4 کیفي

  

ها و برنامه ها، اتخاذ تصمیم های بهنگام و مطابق طرح  5
قاطعیت و مصمم بودن در اتخاذ تصمیم، آينده نگری در 

 اتخاذ تصمیم، پیگیری مداوم تصمیم اتخاذ شده
 (2و ضعیف: 4، خوب: 6)خیلي خوب:

 6 6 کیفي تصمیم گیری

  

ايجاد فضای اعتماد و تفاهم در محیط کار، توجه به رفتار  6
 کارکنان با مراجعان، انتقال اطالعات به کارکنان، ارتباط

واحد ، حضور موثر در جلسات و توانايي نتیجه  _موثر ستاد
 گیری از مذاکرات، ابراز نظر سازنده در جلسات

 (1و ضعیف: 3، خوب: 5)خیلي خوب:

 5 5 کیفي ارتباط
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 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
 :خ تاری
 ره :شما

به روز بودن کارها، ارجاع به موقع مكاتبات، عدم وجود کار  7
 انباشته، پیگیری به موقع کارها

 (1ضعیف:و  2، خوب: 4)خیلي خوب:

 4 4 کیفي کمیت کارها
  

حضور موثر و مفید در محل کار، انجام به موقع کارها،  8
توجه به سرعت انجام کارها، وقت شناسي، رعايت اصول 

 حرفه ای و اخالقي
 (1و ضعیف: 3، خوب: 5)خیلي خوب:

رعايت مقررات و انضباط 

 کاری
 5 5 کیفي

  

   40 هاي اختصاصیجمع شاخص

  



 و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی  

 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
 :خ تاری
 ره :شما

 نام واحد:

(هاآنر ، روسای مراکز و معاونین عمومي  ارزيابي عملكرد مديران پايه )مديران کل/ دفات هایشاخص( محورها و 6فرم شماره )  

 امتياز مكتسبه
امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
عمومی هايشاخص  

حورها
 م

ف
 ردي
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موقع اهداف شغلی و ن و تهيه و تنظيم بهريزي )معيارهايی مانند پايش مستمر اهداف واحد و كارمندان تحت مديريت، بررسی و تحليل ستون تحليل عملكرد فرم ارزيابی عملكرد كارمندابرنامه -

 امتياز(3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا 7هاي توسعه كارمندان و واحد تحت مديريت بر اساس تحليل عملكرد و ...()با نظر مدير ؛ عالی تا برنامه

 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  3از، خوب تا امتي 5افزارهاي كاربردي در انجام وظايف) با نظر مدير مستقيم: عالی تا هاي نوين و نرماستفاده از فناوري -

 امتياز(3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا 7ها)با نظر مدير ؛ عالی تا بندي فعاليتكار و گروهتوانايی در تقسيم -

ی
ريت

دي
ي م

ها
رت

ها
 م

1 

 

 

 امتياز، ضعيف صفر امتياز( 5/0از، متوسط امتي 1امتياز، خوب  2تكميل فرم پايش عملكرد كاركنان) با نظر مدير: عالی  - 2 
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 محور خالقيت و نوآوري شاخص هاي عمومی دستورالعمل(2-2ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف )مطابق با بند -

امتياز(،  4هاي وابسته )امتياز(، معاونين دستگاه 5، معاون وزير و مقامات همتراز)امتياز( 6جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رئيس 7جمهور)هاي دولتی و تقديرنامه از رئيسها شامل: نشاندريافت تشويق -

هاي نظارت و اجرائی انتخابات امتياز(،هيئت 3امتياز(، دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم ) 7وان كارمند نمونه)امتياز(، كسب عن 2تر )امتياز( و مقامات پايين 3مديركل يا مقامات همتراز)

ت امتياز( 4كشور)تا 
القي

 خ
 و

ار
تك

 اب

2 
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 امتياز(  10آموزش ضمن خدمت )تا  -

 امتياز( 10دير تا هاي عمومی يا تخصصی )با تائيد متدريس در زمينه شغل مورد تصدي در دوره -

امتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در زمينه  5و  ترجمه  10امتياز(، تأليف با ترجمه كتاب در زمينه شغلی )تأليف  8هاي ويژه شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراكز  معتبر تخصصی مرتبط)كسب موفقيت -

-( 6ی)هاي ورزشفعاليتامتياز( و انجام  3امتياز( ، ارائه پوستر در همايش علمی مرتبط ) 4امتياز(، سخنرانی در همايش علمی مرتبط) 7 هاي تحقيقاتی)تاامتياز(، طرح  4و ترجمه تا 8شغلی)تأليف تا

 امتياز( 4مديريت دانش) 

ش
وز

 آم

3  
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 امتياز(4امتياز، متوسط تا  7امتياز، خوب تا  10ا شده؛ عالی ترجوع )بر اساس نظرسنجی انجاممندي از كارمندان داراي اربابرضايت -

موقع موقع در جلسات و انجام بهرجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهاي؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمی در محيط كار، رعايت انضباط  اداري شامل؛ حضور بهرضايت از كارمندان بدون ارباب -

 امتياز( 4امتياز، متوسط  7امتياز، خوب تا  10وظايف و تكاليف محوله()عالی تا 

 امتياز( 4امتياز، متوسط تا 7امتياز، خوب تا  10رضايت همكاران)عالی تا  -

ي
ند

تم
ضاي

 ر

4  

 

  - 
امتياز(، ساير كاركنان شاغل در ستاد دانشگاه/  5امتياز، خوب  7ی تا امتياز(، كادر غير درمانی مراكز بهداشتی و درمانی )عال 7امتياز، خوب  10كادر درمانی مراكز بهداشتی و درمانی )عالی تا 

 (1امتياز، خوب  5دانشكده )عالی تا 

 5 ايثار در زمان كرونا

هاي عمومیجمع شاخص 60    

 جمع كل                                                                                                                             هاي عمومی هاي اختصاصی                                جمع شاخصجمع شاخص 100  

 امتياز می باشد   60الزم به ذكر است مجموع شاخص هاي عمومی حداكثر شاخص عمومی )ايثار در زمان كرونا( جديد اضافه شده در با توجه به بند 
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