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 «بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

 با سالم و احترام

برای کلیه کارکنان قراردادی از روز شنبه مورخ  سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رساندبه استحضار میبدین وسیله 

تکمیل  سامانهباشد. بر این اساس کلیه کارکنان قراردادی موظفند فرم خود را در برداری میقابل بهره 25/11/99

 خواهشمند است نکات ذیل به نحو شایسته به اطالع کلیه همکاران محترم برسد:نمایند. 

رسانی به کلیه عالطباشند. ابه تکمیل فرم از طریق سامانه میملزم  99با حتی یک ماه اشتغال در سال  کلیه کارکنان قراردادی (1

 .استواحدها  رؤسای امور اداریبر عهده  کارکنان قراردادی

مهلت باشد. الزم به ذکر است پس از پایان می 14/12/99لغایت  25/11/99مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی از تاریخ  (2

 ها از طریق سامانه امکانپذیر نخواهد بود. امکان تغییر و ارسال فرم

دسترسی به سامانه از طریق پورتال معاونت توسعه، مدیریت توسعه امکانپذیر است همچنین نشانی سامانه بصورت مستقیم  (3

http://arzyabi.tums.ac.ir باشد. می 

ـ با ( امتیاز 10حداکثر )در راستای تشویق کارکنان درگیر مقابله با بیماری کرونا، محورِ سایر با شاخص ایثار در زمان شیوع کرونا  (4

لحاظ شده است. کارکنان قراردادی های ارزیابی وزارت بهداشت ـ در فرم 15/2/99د مورخ /675/209 توجه به بخشنامه شماره

مقام هر واحد رسیده و فایل ضمیمه  باالترینبه تأیید بررسی و اسامی آنها  99در طول سال و مدیران  کارکنان عملکرداست  الزم

 .بارگذاری گردد رابط آن در سامانه توسط

بصورت خودکار در سامانه درج شده است، در صورت وجود مغایرت با ساعت  99ساعت آموزشی )شغلی و عمومی( مربوط به سال  (5

 هر واحد اطالع داده شود.   رابطینموزشی، به مندرج در شناسنامه آ

، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که این تقدیرنامه در 99در خصوص استفاده از امتیاز تقدیرنامه کارکنان قراردادی طی سال  (6

 بازه زمانی تکمیل فرم در سامانه به کارمندان اختصاص یابد. 

ورزند، از تمدید قرارداد در سال آتی محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهده  کارکنانی که از پر کردن فرم ارزیابی امتناع (7

 باشد.شخص کارمند می

(، اسامی آنان را 65شوند )امتیاز کمتر از در خصوص آن دسته از کارکنانی که موفق به اخذ امتیاز کافی جهت تمدید قرارداد نمی (8

 به این مدیریت ارسال گردد.  13/12/99روز چهارشنبه مورخ حداکثر تا 
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