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 «بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

کرد کارمندان و ابی عملدستورالعمل ارزیدر خصوص  06/07/99با توجه به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 

ل و ارسال فرم (، سامانه ارزیابی عملکرد جهت تکمی1)پیوست مدیران رسمی و پیمانی غیر هیأت علمی دانشگاه 

ز شنبه مورخ نی از رونامه برای کلیه کارکنان رسمی و پیمانی در هر سه سطح کارکنان، مدیران پایه و میاموافقت

 . باشدبرداری میقابل بهره 12/07/99

 های دستورالعمل یاد شدهاز جمله ویژگی: 

o رد و ایش عملکریزی عملکرد، پبرنامهشامل: یند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان آفرای شدن سه مرحله

 ارزیابی عملکرد 

 در  وظایفی که وحدود انتظارات نامه به منظور تعیین وافقتریزی عملکرد: شامل تکمیل فرم مبرنامه

 باشد. شونده است، میارزیابی بر عهده ارزیابیطول دوره 

 :بت ررسی و ثزیاب بدر حین دوره ارزیابی، عملکردهای مثبت و منفی کارمند توسط ار پایش عملکرد

 شود. می

 :پذیرد. فرآیند ارزیابی که طبق سنوات گذشته انجام می ارزیابی عملکرد 

o امتیاز( 50 هر کدامهای عمومی و اختصاصی تغییر شیوه امتیازدهی )شاخص 

o  ایش پوجه به با ت ،انتکمیل فرم پایش عملکرد کارکندر فرم ارزیابی مدیران پایه و میانی، امتیاز آیتم

 صحت و ،شده برای کلیه کارکنان زیرمجموعهفرم پایش عملکرد تکمیل، مستمر کارکنان تحت مدیریت

رم گردد. راهنمای تکمیل فریزی و تعالی منابع انسانی لحاظ میطی سال توسط گروه برنامه دقت آن

 باشد. می 3پایش عملکرد ویژه ارزیاب، پیوست 

o  ارات های اختصاصی ارزیابی کارکنان بر اساس اهداف و انتظشامل تعریف شاخص نامهموافقتفرم

د اتی واحمه عملیوب وظایف شغلی و بر اساس برنای سازمان، در چارچهایاستراتژعملکردی، اهداف و 

 5شاخص  2باشد. الزم به ذکر است با توجه مد نظر قرار دادن شش ماهه دوم سال جاری تعریف می

 شاخص( 10)حداقل شاخص مندرج در بانک شاخص، الزامیست.  8امتیازی عالوه بر 
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اران لیه همککطالع اذیل به نحو شایسته به  خواهشمند است دستورفرمائید دستورالعمل مذکور مطالعه و نکات

 محترم برسد:

  و ارسال فرم  راهنمای تکمیلباشد. می 30/07/99لغایت  12/07/99از تاریخ  نامهفرم موافقتتکمیل مهلت

  باشد.می 2نامه پیوست موافقت

  همچنین نشانی سامانهدسترسی به سامانه از طریق پورتال معاونت توسعه، مدیریت توسعه امکانپذیر است 

  باشد.می http://arzyabi.tums.ac.ir/بصورت مستقیم 

 رآیند ل، تکمیل فطبق دستورالعمنامه در موعد مقرر استنکاف نمایند، کارمندانی که از تکمیل فرم موافقت

 باشد.می های اختصاصیاخصدرصد امتیاز ش 40کسر حداقل  ارزیابی آنها منوط به

 نماید و پس از تأیید یمنامه، ابتدا کارمند فرم را برای مقام مافوق )ارزیاب( ارسال پس از تکمیل فرم موافقت

ار حق شود. کارمند در این مرحله فقط یکبکننده، فرم به کارمند جهت رویت برگشت داده میمقام ارزیابی

. در واهد بودکننده نافذ خقع نشد، نظر ارزیابیو اگر مورد قبول وا دارد های عملکردی خود رااعتراض به شاخص

کارتابل  رزیابی درنماید. فرم تا شروع مرحله نهایی اصورت نداشتن اعتراض فرم را به رابط واحد ارسال می

 ماند. رابط باقی می
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