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 2    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 مقدمه   
ه بمنظور دستيابی ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی كاركنان است، كه بهدوره عنوان يك ارزيابیارزيابی عملکرد به

رد ها، ايجاد انگيزه برای بهبود عملکگيرد. شناخت كاركنان ساعی و اعطای پاداش به آنمیاستفاده قرار  اهداف مختلف مورد

منظور كنترل به باشد. درگذشته مديران، ارزيابی عملکرد را فقطجمله علل اصلی ارزيابی عملکرد می آنان و ساير كاركنان، از

 هميت بيشتری يافته است. هدفاراهنمايی و ارشادی اين عمل، كه امروزه جنبه دادند، درحالیهای كاركنان انجام میفعاليت

 ديران قرارمآوری و در دسترس اصلی از ارزيابی عملکرد اين است كه اطالعات ضروری درباره نيروهای شاغل در سازمان جمع

 ها بتوانند تصميمات بجا و الزم را در جهت  ارتقاء كمی و كيفی كاركنان اتخاذ نمايند.گيرد تا آن

ی سازمان پوياي رصد تحقق اهداف سازمانی از طريق سنجش عملکرد و همچنين كارايی و اثربخشی هر سازمانی از اصول اصلی

عاونت توسعه م 22/5/1390مورخ  11942/200اجرايی ارزيابی عملکرد كارمندان به شماره  است لذا بر اساس دستورالعمل

و تشکيالتی كارمندان غير  نامه اداری، استخدامی، فصل هفتم آئين82اده موضوع مجمهور و مديريت و سرمايه انسانی رئيس

های وری، عملکرد كارمندان در دورهمنظور سنجش ميزان تحقق اهداف سازمانی و افزايش بهرهو به هيأت علمی دانشگاه

در  گرفت كه نتيجه آن های عمومی و اختصاصی مورد ارزيابی قرار خواهداساس شاخص صورت منظم و برمشخص ساالنه به

اير سز مزايا و اوری، افزايش كيفيت خدمات، پاسخگويی در مقابل عملکرد، رضايت ذينفعان و برخورداری ارتقاء اثربخشی، بهره

 موارد لحاظ خواهد شد.

های امتيازدهی صمنظور تعيين معيارها و شاخدر راستای اجرای بهينه فرآيند ارزيابی عملکرد كاركنان، دستورالعمل مزبور به

تر و شاهد امتيازاتی صحيح فرآينده عمل آيد و در اين های شخصی جلوگيری بعمال سليقهاالمکان از اتهيه گرديده، تا حتی

 ستورالعملديابيم. منطبق بر واقعيات باشيم، تا با تکيه بر امتيازات مکتسبه، به اهداف سازمانی حاصل از ارزيابی دست

اجرا و مراحل تکميل  فرآيندها، مول آنشهای ارزيابی و حيطه های تعاريف، گروه هدف، فرمبخششده، متشکل از تدوين

 باشد.و... می نتايج حاصل از ارزيابی عملکرد فردهای ارزيابی عملکرد، فرم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 تعاریف 

 ها و نتايج حاصل : چگونگی انجام وظايف و فعاليتعملکرد 

 گذاری و قضاوتارزشسنجش،  فرآيند: ارزیابی 

 :باشد.ماه هرسال تا پايان اسفند همان سال میدوره ارزيابی از اول فروردين دوره ارزیابی 

 :باشد.از ابتدای اسفندماه هرسال تا پايان خردادماه سال بعد می شروع فرآیند ارزیابی نهایی 

 باشد.یمخدامی نامه اداری استآيين 2: شامل كليه كاركنان مشمول ماده شوندهارزیابی 

 لی، ميانی، مراتب سازمانی در سطح مديران عالحاظ سلسله يا سرپرست بالفصل كارمند مسئولی است كه از کننده:ارزیابی

تی ند و سرپرسه كارمبپايه با حداقل مشاغل، رئيس اداره، قسمت، گروه، بخش و عناوين مشابه بوده و مسئوليت ارجاع كار 

 نمايد. وی گزارش دريافت میوی را بر عهده دارد و از 

 :)ندان، ملکرد كارميابی عباالترين مقام اجرايی هر واحد سازمانی كه مسئول تائيد نهايی فرم ارز مدیر واحد )تأییدکننده

 باشد.پس از بازبينی توسط سرپرست بالفصل آنان می

 :د ها و پيامدها امتيازدهی و مور، ستاندهفرآيندهاها، راد با توجه به ورودیای كه بر اساس آن عملکرد افمشخصه شاخص

 گيرد.ارزشيابی قرار می

 شود و در كننده تکميل میشونده و ارزيابی: فرمی است كه در ابتدای دوره ارزيابی بين ارزيابینامه عملکردفرم موافقت

 گردد.شونده است مشخص میآن حدود انتظارات و وظايفی كه در طول دوره ارزيابی بر عهده ارزيابی

 شود. اين فرم یم: فرمی است كه در حين دوره ارزيابی، عملکردهای مثبت و منفی كارمند در آن ثبت فرم پایش عملکرد

 شده است.ای، تقدم، تأخر و...( طراحی)هاله رآيند ارزيابی عملکردمنظور جلوگيری از خطاهای رايج در فبه

 

 سازمان اجرایی 
 اند از:مديريت عملکرد عبارت فرآيندوظايف واحدهای درگير در 

 وليت سئمنی، توسعه سازمان و سرمايه انسا: واحد ارزيابی عملکرد مستقر در مديريت واحد متولی ارزیابی عملکرد

شده در واحدهای تخصصی های تدوينشاخص ارزيابی كاركنان بر اساس فرآيندريزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه

شده با های ارزيابی و تطبيق مستندات ارائهترين وظيفه اين واحد است. همچنين مسئوليت بررسی فرممهم دانشگاه

كاركنان  اعتراضات پاسخگويی به اداری، استفاده از نتايج ارزيابی در اتخاذ تصميمات شده توسط كارمند، امتيازات اخذ

ستفاده ابا  دانشگاههای كمی و تحليلی خودارزيابی گزارشجهت طرح در كميته پاسخگويی به اعتراضات و همچنين تهيه 

 باشد. های واحدها بر عهده اين واحد میاز گزارش

 :ی منظور رسيدگی به موارد اعتراض نتايج ارزيابای كه بهكميته کمیته پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی کارکنان

عنوان عضو و رئيس به سعه سازمان و سرمايه انسانیتوگردد. اعضای كميته متشکل از مدير عملکرد كاركنان تشکيل می

ه ر كميته و سو دبيعنوان عضو رئيس واحد متولی ارزيابی عملکرد كاركنان يا باالترين مسئول ارزيابی عملکرد به كميته،

    باشد.می مدير توسعهنفر عضو كميته به انتخاب 

 اهد داشت.رايی خوكند و مصوبات آن قابليت اجكميته پاسخگويی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت پيدا می: تذکر

 را بر  رمندانخدمتی كا: اعمال نتايج ارزيابی عملکرد كارمندان در وضعيت مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 عهده دارد.

 های ارزيابی و تدوين شاخصبنای برنامه راهبردی دانشگاه : موظف به تهيه برنامه عملياتی حوزه خود بر مکلیه واحدها

باشند. )امور اداری كليه های ارزيابی عملکرد خود میعملکرد واحد و كارمندان، اجرای فرآيند ارزيابی عملکرد و تکميل فرم



 

 

 4    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

های بهبود پروژه دهای تابعه مؤسسات مسئوليت اجرای فرآيند ارزيابی عملکرد كاركنان، تحليل نتايج ارزيابی و پيشنهادواح

 دارند(.را نيز بر عهده 

 كه  انشگاهدباشد. شاغلين غيرهيات علمی می رسمی و پيمانی : گروه هدف ارزيابی عملکرد شامل كليه كاركنانگروه هدف

های مربوط به بايست فرمشود میبندی می، مديران ميانی، كاركنان و كاركنان پشتيبانی طبقهگروه مديران پايه در چهار

 خود را در زمان مقرر تکميل نمايند. 

  
 کارکنان پشتیبانی کارکنان مدیران پایه مدیران میانی

 معاونين رئيس دانشکده 

  مديران معاونين رئيس

 دانشگاه/دانشکده

  مديران در ستاد معاونين

 دانشگاه/دانشکده

 ها/مراكز روسای دانشکده

 هاآموزشکده تحقيقات/

 ها/معاونين روسای دانشکده 

 هاآموزشکده مراكز تحقيقات/

 ها و مراكز روسای بيمارستان

 آموزشی درمانی

 هامعاونين روسای بيمارستان 

 هامديران بيمارستان 

  مدير خدمات پرستاری

 هابيمارستان

 های بهداشت و بکهمديران ش

 درمان

  معاونين مديران شبکه

 بهداشت و درمان

  روسای مراكز بهداشت

 شهرستان

 رئيس اداره در ستاد دانشگاه/ 

 دانشکده

  معاونين رئيس اداره در ستاد

 دانشگاه/ دانشکده

 ها در ستاد روسای گروه

 دانشگاه/ دانشکده

 ها/روسای ادارات دانشکده 

 هاآموزشکده مركز تحقيقات/

  معاونين روسای ادارات

 مراكز تحقيقات/ ها/دانشکده

 هاآموزشکده

 رئيس خدمات پرستاری 

  روسای ادارات امور عمومی

حسابداری/اداری در /

های بهداشت و درمان شبکه

 و مركز بهداشت شهرستان

  روسای مراكز بهداشتی و

روستايی/  درمانی شهری/

 روزیشبانه

 هاروسای ادارات بيمارستان 

 روسای ادارات  معاونين

 هابيمارستان

  مديران آموزشگاه يا

 دبيرستان بهورزی يا بهياری

 هاسوپروايزر در  بيمارستان 

رسمی، پيمانی كنان تمامی كار

ازجمله در سطوح مختلف 

كارشناس مسئول در اين دسته 

 گيرند.قرار می

 

با رسمی، پيمانی كليه كاركنان 

مشاغل خدماتی و پشتيبانی از 

چی، آبدارچی، قبيل، نظافت

ور ام راننده، امور چاپ و تکثير،

نگهبانی،  ،آشپزخانه و رستوران

 باغبانی و متصدی تأسيسات و...  

 ود.كننده خواهد بدر صورت ابهام در سطح شغل و عناوين شغلی، مديريت توسعه سازمان و سرمايه انسانی تعيين تذکر:

  



 

 

 5    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 هاهای ارزیابی و حیطه شمول آنفرم 

 باشد.مخصوص ارزيابی عملکرد مديران ميانی می 4و  3شماره های فرم (الف

 باشد.مخصوص ارزيابی عملکرد مديران پايه )عملياتی( می 6و  5های شماره فرم (ب

 باشد.مخصوص ارزيابی عملکرد كاركنان می 8و  7های شماره فرم (ج

 باشد.يبانی میمخصوص ارزيابی عملکرد كاركنان پشت 10و  9های شماره فرم( د
 

 صاصیهای عمومی )ابتکار و خالقيت، آموزش و رضايتمندی( و اختشامل شاخص مدیران و کارکنانهای ارزيابی عملکرد شاخص

های های ارزيابی كاركنان پشتيبانی شامل شاخصها و در چارچوب شرح وظايف( است. همچنين شاخص)بر اساس اهداف و برنامه

آموزش،  های عمومی شامل خالقيت و نوآوری،های شغلی( و شاخصكيفيت انجام كار و دانش مهارت كار،اختصاصی )كميت انجام 

  .باشدپذيری و رضايتمندی مینظم و انضباط اداری، انطباق

امتیاز مربوط به  50و  های اختصاصیامتیاز مربوط به شاخص 50باشد که می 100مجموع امتیاز در هر سطح ارزیابی 

 .های عمومی استشاخص

 بايست مدنظر قرار گيرد:های ارزيابی عملکرد مینکاتی كه در تدوين فرم تذکر:

ل مورد بی كارمند در ساماه اشتغال به كار، مالک ارزيابی عملکرد و  تعيين نمره ارزيا 6برای گروه هدف دارا بودن حداقل  (1

 باشد.ارزيابی می

 وقت/وزشی تمامباشند و كارمندانی كه در دوره ارزيابی در مأموريت آمدوره ارزيابی در حالت اشتغال میجانبازانی كه در  (2

 گردند. برند مشمول اين دستورالعمل نمیمرخصی استعالجی به سر می

 بیارزيا در صورت مغايرت پست سازمانی و سمت افراد، مالک تکميل فرم ارزيابی، سمت و شغل مورد تصدی در سال (3

 باشد. می

ماه حضور و  6رسد در صورت داشتن شوند و يا خدمت طرح آنان به پايان میكاركنانی كه طی سال ارزيابی بازنشسته می (4

 ر گيرند.بايست مورد ارزيابی قرامی اشتغال به كار در سال مورد ارزيابی،

 عنوان پست سازمانی در فرم دقيقه مطابق با حکم كارگزينی قيد شود. (5

  



 

 

 6    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 ارزیابی عملکرد هایاجرا و مراحل تکمیل فرم فرآیند 

 شروع خواهد شد. مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانیآغاز فرآیند ارزیابی عملکرد با ابالغ 

 شود.یرد انجام مريزی عملکرد، پايش عملکرد و ارزيابی عملکفرآيند ارزيابی عملکرد مديران و كاركنان در سه مرحله: برنامه
 

 عملکردریزی الف( برنامه
( را 1نامه عملکرد )فرم شماره كننده فرم موافقتشونده موظف است در ابتدای دوره ارزيابی با هماهنگی ارزيابیارزيابی (1

شونده تکميل كننده و ارزيابیصورت مشاركتی بين ارزيابینامه بهكننده ارسال كند. فرم موافقتتکميل كرده و برای ارزيابی

تواند اعتراض نمايد و اگر موردقبول واقع بار میشونده نباشد تا يكارات موردتوافق ارزيابیشود. ضمناً چنانچه حدود انتظمی

 نافذ خواهد بود. کنندهارزیابینشد، نظر 

ز اكننده مربوطه موظف است پس نامه در موعد مقرر استنکاف نمايند،ارزيابیكارمندانی كه از تکميل فرم موافقت :1تبصره 

شونده اقدام نموده و فرآيند ارزيابی را های اختصاصی نسبت به تکميل فرم ارزيابیمتياز شاخصدرصد ا 40كسر حداقل 

 كامل نمايد.

اعمال در شاخص برنامه نامه را تکميل و ابالغ ننمايند، سقف امتياز قابلموافقت 1ارزيابانی كه به استناد تبصره  :2تبصره 

زه بی شونده می تواند در باامتياز خواهد بود. ضمناً در اين صورت ارزيا 2زان يزی فرم ارزيابی مديران ميانی و پايه به مير

 .درصد امتياز تکميل و ارسال نمايد 40زمانی در نظر گرفته شده فرم شاخص های اختصاصی  را با كسر 

مه واحدی وافقنال تمأموريت/ تغيير محل خدمت يابند، مالک تکمي كاركنانی كه در طول دوره ارزيابی انتقال/ :3تبصره 

 باشند. وظيفه مشغول میاست كه بيشترين زمان را در آنجا به انجام

 باشند.افرادی كه در زمان ثبت توافقنامه شاغل هستند موظف به تکميل فرم می :4تبصره 

 6بيشتر از كه صورتیكاركنانی كه در طول دوره ارزيابی تغيير عنوان، پست و يا سمت سازمانی داشته باشند در :5تبصره 

دام نموده ابی جديد اقمانده باشد نسبت به اصالح و تکميل فرم توافقنامه با نظر ارزيماه از خدمت فرد در دوره ارزيابی باقی

 و ارزيابی نيز بر اساس توافقنامه جديد صورت خواهد گرفت.
 

 عملکردب( پایش 
 وظايف انجام در شوندهیارزياب كوشش و تالش ميزان و كميت و كيفيت از آگاهی منظوربه موظف است كنندهارزيابی (2

 مثبت عملکرد و ميلتک را (2)فرم شماره  كاركنان عملکرد پايش فرم ارزيابی، خطاهای بروز از جلوگيری جهت به و محوله

 برای نيز را اقداماتی و ملکردع تقويت برای تدابيری و داده قرار بررسی مورد دقتبه و مستمر طوربه را وی قابل اصالح و

 .آورد عمل به ارزيابی دوره طول در عملکرد بهبود و اصالح

 شود.می فعال كنندهارزيابی برای كاركنان عملکرد پايش فرم ،"نامهموافقت" فرم تکميل از پس :1 تبصره

 شود.گونه امتيازی ثبت نمیدر فرم پايش عملکرد هيچ :2 تبصره
 

 کارکنان عملکرد ارزیابی (ج
ايان دوره شونده اخذ و در پكننده در طول دوره ارزيابی نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزيابیارزيابی (3

 دهد.برداری قرار میمورد بهره



 

 

 7    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 كه در یمانزر مدت ه یكننده بوده و برا یابيبه عنوان ارزمدير، رئيس اداره، گروه، قسمت، بخش و عناوين مشابه  تذکر:

منصوب  ديدج تيريمد ليكه به هر دل ی. در صورتدينما یابيرا ارز رمجموعهيافراد ز ستيبا یقرار دارد م تيريست مدپ

 يینها یابياند ارزبتو ديجد ريداده تا مد ليتحو ديجد ريعملکرد مستمر كاركنان را به مد یابياطالعات ارز یستيبا یگردد م

 كاركنان را در زمان مقرر انجام دهد.

همراه  های ارزيابی عملکرد را پس از اعالم اداره ارزيابی عملکرد كاركنان تکميل نموده و بهشونده موظف است فرمارزيابی (4

 كننده ارسال نمايد.نياز جهت تائيد به ارزيابی مدارک مورد

شده از ارک ارائهفرم، مدهای مندرج در شده، شاخصكننده در پايان دوره ارزيابی بر اساس حدود انتظارات تعيينارزيابی (5

 دهد. رار میقشونده و  پايش عملکرد صورت گرفته در طول دوره، عملکرد و رفتار كارمند را مورد ارزيابی سوی ارزيابی

ها تائيدكننده شونده ارائه و پس از تائيد فرمكننده بازخوردهای الزم را به ارزيابیآمده ارزيابیعملهای بهپس از بررسی (6

 نمايد.رسال میهای مذكور را برای اقدامات بعدی به واحد متولی ارزيابی عملکرد اليست امتيازات ارزيابی و فرمنهايی، 

در  گرفتهانجام هایيتفعالباشد و امتياز به می با ثبت اتوماسيون ارائه اسناد و گواهی معتبر ،در ارزيابی ساالنه مالک تذکر:

  صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت. هایگواهیو  شدهثبتراستای وظايف شغلی 

دارک اقدام مهای ارزيابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تائيد واحد متولی ارزيابی عملکرد پس از دريافت فرم (7

 شود.نموده و در صورت نقص مدارک ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزيابی عودت داده می

 شود.افزار بايگانی میائيد واحد متولی ارزيابی عملکرد نمرات ليست شده و در نرمپس از ت (8

شده در ت محاسبهمتيازامسئول هرگونه ايراد و قصوری در فرم نهايی ارزيابی كارمندان و مديران اعم از اشتباه درمجموع ا (9

رزیابی ااصالح فرم  وونده بوده و تغيير ش... پس از تائيد واحد ارزيابی عملکرد، شخص ارزيابیو محورها و هاشاخص

 پذیر نیست.عملکرد امکان

د بايزيابی، ی در سال اررؤيت فرم نهايماه از تاريخ  يككارمند به نتيجه ارزيابی خود معترض باشد ظرف مدت  كهدرصورتی (10

م ملکرد اقدازيابی عبه واحد متولی ار و ارائه مستندات نسبت به تکميل فرم اعتراض به نتيجه ارزيابی عملکرد كاركنان

 رسيدگی نخواهد بود.شده نسبت به نتيجه ارزيابی معترض شوند اعتراض قابلنمايد. كاركنانی كه بعد از مهلت تعيين

ز موظف است ا شونده از امضاء و يا دريافت و تکميل فرم ارزيابی،  مقام تائيد كنندهدر صورت امتناع ارزيابی :1تبصره 

را  "انددهاز امضای فرم ارزیابی خودداری نمو" شونده عبارتجای امضای ارزيابیرات قانونی خود استفاده و بهاختيا

 مرقوم و تاريخ و امضا درج گردد.

ات توسط ز امضاء آن و ثبت نظری مفاد آن به كارمند است و امتناع ارساناطالع منزلهبهامضاء فرم ارزيابی  :2تبصره 

 نيست. دنظريتجدمالک درخواست بررسی و شونده، ارزيابی

وليت ملکرد، مسئشونده از تکميل و يا ارسال فرم ارزيابی در هر يك از مراحل ارزيابی عدر صورت امتناع ارزيابی :3تبصره 

 سر نخواهد بود.شده اقدامی ميشونده هست و بعد از بازه زمانی اعالمآن بر عهده ارزيابی

 كننده خواهانكه پس از تائيد امتيازات توسط واحد متولی ارزيابی عملکرد، مدير يا مسئول ارزيابیدرصورتی :4تبصره 

 پذير نبوده و امکان تغيير در نمرات وجود نخواهد داشت.شونده باشند، اين امر امکانتغيير در امتيازات ارزيابی

را به  های خودك ماه پس از دريافت اعتراض نتيجه بررسیواحد متولی ارزيابی عملکرد موظف است حداكثر ظرف مدت ي (11

 كميته پاسخگويی به اعتراضات گزارش نمايد.



 

 

 8    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

يا  بر تائيد و راء تصميم خود را مبنیآبا اكثريت  آمده،عملكميته پاسخگويی به اعتراضات پس از بررسی نتايج تحقيقات به (12

 كند.اه اعالم میتغيير نتيجه ارزيابی كارمند شاكی حداكثر ظرف مدت دو م

ضات، رأی ه اعتراواحد متولی ارزيابی عملکرد موظف است در صورت تغيير نتيجه ارزيابی توسط كميته پاسخگويی ب تذکر:

  كميته را به شاكی اعالم نمايد.

 

 مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد  

بنای م، رزيابی عملکرداهای  و اختصاصی در طول دوره های عمومیميانگين امتياز مکتسبه از مجموع امتيازات شاخص (1

 باشد.امتيازدهی برای ارتقای رتبه كارمندان )با رعايت ساير شرايط( می
ونه در های انتخاب كارمند نمونه )در صورت اجرای فرآيند انتخاب كارمند نمعنوان يکی از مشخصهامتياز ارزيابی عملکرد به (2

 باشد.( میدانشگاه

: انتصاب لهازجمغلی ارتقاء ش هرگونهدرصد از مجموع امتياز ارزيابی عملکرد كارمندان در سال قبل، برای  85كسب حداقل  (3

 باشد. بنای عمل میمديران پايه الزامی است. در مورد مديران ميانی، ميانگين امتياز دو سال گذشته م هایپستدر 

ريت و مامو تواند جهت انتقاالتمی دانشگاهارمندان غيرهيات علمی، استخدامی كنامه اداری و آيين 107با توجه به ماده  (4

 ايد.اده نمها اجرايی ديگر از نتايج ارزيابی عملکرد كاركنان استفها و يا دستگاههكارمندان به ساير دانشگا

ارتقاء  ب،انتصا داد،ديد قرارتم جمله ازكارمندانی كه از پر كردن فرم ارزيابی امتناع ورزند، از نتايج حاصل از ارزيابی تذکر: 

 باشد. یمارمند رتبه، ارتقاء شغلی، اعطای طبقه تشويقی و... محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهده شخص ك



 

 

 9    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد 

 امتیاز ( 50های اختصاصی)الف( شاخص

. كه طبق باشدمی هاف آنيها و شرح وظاها، برنامهدر مأموريتمعيار اصلی سنجش عملکرد كاركنان های اختصاصی شاخص

 .گيردها قرار میقانون و مقررات مبنای ارزيابی عملکرد آن

ه بدين گونه كه برنام گردد.های اختصاصی ارزيابی، بر اساس برنامه عملياتی و شرح وظايف افراد تهيه و تدوين میشاخص

ر س شرح وظايف و امودر خصوص هريك از كارمندان بر اسا سنجشقابلهای شاخصعملياتی هريك از واحدها تبديل به 

ص هر يك از قررات اقدام نمايد. بديهی است در خصومنسبت به تغيير آن با رعايت  تواندیمكننده شود و ارزيابیمحوله می

نامه فقتيران و كارمندان طبق موارزيابی عملکرد مداهای اختصاصی متفاوت خواهد بود. تدوين شاخص هاشاخص كارمندان،

 گيرد.كننده انجام میشونده و ارزيابیبين ارزيابی

 

 (فرم 1-1الف )باشدیی به شرح زیر میهاستونشامل  اختصاصی مدیران و کارکنانهای شاخص: 

o   شرح وظيفه 

o   عنوان شاخص 

o   هدف مورد انتظار 

o   امتياز معيارهای كيفيت و سرعت 

o   امتياز مکتسبه 

 

 ی برای هر محورازدهیامت( نحوه 1-2) الف 

o  گردد.  یدر ستون شرح وظيفه، شرح وظايف مدير يا كارمند بر اساس شغل مورد تصدی در واحد مربوطه ذكر م 

o  شده در ستون شرح وظيفه نوشته گيری وظيفه تعييندر ستون عنوان شاخص، يك شاخص برای ارزيابی و اندازه

 تواند به شکل درصد انجام كار، تعداد يا متوسط زمان انجام كار و... مطرح گردد.شود. شاخص میمی

o صورت درصد يا تواند بهشود كه میوشته مینشده برای هر وظيفه در ستون هدف مورد انتظار، هدف از پيش تعيين

 تعداد  يا زمان مطرح گردد.

o  ام كارت و سرعت انجها با توجه به ميزان كيفيدر ستون امتياز معيارهای كيفيت و سرعت، هريك از شاخص 

، "3" ، خوب"2"، متوسط "1"، ضعيف "0"شود؛ به اين صورت كه به عملکرد خيلی ضعيف امتياز امتيازدهی می

 داده می شود.  "5"، عالی "4" خيلی خوب

o گردد. در ستون امتياز مکتسبه، امتياز هر شاخص بر اساس فرمول زير تعيين می 

 امتياز هر شاخص مساوی است با:  
 

امتياز شاخص عملکردی = امتياز شاخص ∗ (((
امتياز معيار سرعت

5
) ∗ 0.4) + ((

امتياز معيار كيفيت

5
) ∗ 0.6)) 

 های اختصاصیامتياز كل شاخص =امتياز شاخص  +2امتياز شاخص  +3امتياز شاخص ......+
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 ( فرم 2-1الف )باشدیی به شرح زیر میهاستونشامل  اختصاصی کارکنان خدماتیهای شاخص: 

o  محور عملکرد 

o  های ارزيابیشاخص 

o  سقف امتياز شاخص 

o  امتياز مکتسبه 

o  سقف امتياز محور 

o  امتياز 

o  تحليل عملکرد 

 

 هر محور ی برایازدهیامت( نحوه 2-2) الف 

o ميزان  ر انجام)موفقيت كارمند د ستون محور عملکرد كه در اين ستون وضعيت كارمند در سه محور كميت انجام كار

بندی سيمهای شغلی تقاطالعات و مهارت )شيوه انجام وظايف محوله( و دانش، كيفيت انجام كار موردنياز كار محوله(،

 شود.می

o ترين امتياز عملکرد رزيابی و تعيين مناسبا فرآيندر كمك به ارزياب در انجام منظوهای ارزيابی بهدر ستون شاخص

 هايی در هر محور مشخص گرديده استكارمند شاخص

o ربوطه به ممتياز درستون امتياز مکتسبه با توجه به نظر مدير مربوطه و با عنايت به سقف امتياز برای هر شاخص ا

 شود.شونده امتيازدهی میارزيابی

o دهی خواهد شده توسط فرد در هر محور و با توجه به سقف امتياز محور امتيازامتياز از مجموع امتيازات كسب ستون

 شد.

o نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص دارد كه به علل عدم تحقق اهداف، تحليل عملکرد ستون. 

 

 امتیاز( 50)و کارکنان  مدیران های عمومیشاخصفرم ( ب
ها را ملکرد اختصاصی آنتسهيل تحقق ع نهيمعيارهای مشترک ارزيابی عملکرد كاركنان است كه زمهای عمومی، شاخص

 نمايد. فراهم می

 طراحی و ن(شونده )مديران ميانی، مديران پايه، كاركنادر سه محور ذيل برای سه گروه ارزيابی های عمومیشاخص

 ابالغ گرديده است:

  رد(امتياز دا 10 هركدامبخش مجزا تشکيل گرديده كه  2)اين محور از امتياز  20 :ابتکار و خالقیت 

  امتياز  15 :آموزش 

  امتياز  15: رضایتمندی 

 
 استاندارد عيار ومدر هر يك از اين محورها، بندهای مشخصی متناسب با سطح كارمند )مدير ميانی، پايه، كاركنان( به همراه 

شده مشخص بايست به تفکيك هر بند و بر مبنای معيارهای امتيازدهی. ستون امتياز عملکرد میامتيازدهی هر بند وجود دارد

 گردد. تکميل شود. سپس امتياز كل آن محور در ستون امتياز مکتسبه مشخص می



 

 

 11    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

ديركل های فوق در سه سطح: عالی، خوب و متوسط در جلوی هر شاخص مشخص گرديده و با نظر م: امتياز برخی از شاخصتذکر

 شوند.امتيازدهی می مربوطهيا رئيس مركز 

  مستندات الزم و نکات مهم در خصوص نحوه امتيازدهی هر بند در ذيل آمده است:

 محور ابتکار و خالقیت (1

 ریزیبرنامه -1-1

ين شاخص شده و نظر مقام مافوق مالک امتيازدهی ادر نظر گرفته مدیران میانی و پایهريزی برای ارزيابی شاخص برنامه

ليل ستون ی و تحاست. در امتيازدهی اين شاخص معيارهايی مانند پايش مستمر اهداف واحد و كارمندان تحت مديريت، بررس

تحت  های توسعه كارمندان و واحدموقع اهداف شغلی و برنامهو تهيه و تنظيم بهتحليل عملکرد فرم ارزيابی عملکرد كارمندان 

 گيرد.مديريت بر اساس تحليل عملکرد و... مدنظر قرار می

 

 هابندی فعالیتکار و گروهتوانایی در تقسیم -2-1

شده است بر اساس در نظر گرفته همدیران میانی و پایها كه جهت ارزيابی بندی فعاليتكار و گروهشاخص توانايی در تقسيم

گروهی  در انجام كار توانمندسازی كاركنان ،هاها و نحوه فعاليت آندر گروه های تفويض اختيار شدهتعداد فرآيندها و مسئوليت

 شود.و با نظر مقام مافوق امتيازدهی می

 

 ایش عملکرد کارکنانتکمیل فرم پ -3-1

زدهی اين شده است. در امتيابرای ارزيابی مديران ميانی و پايه در نظر گرفته شاخص تکميل فرم پايش عملکرد كاركنان

مجموعه و شده برای كليه كاركنان زيرمستمر كاركنان تحت مديريت، فرم پايش عملکرد تکميل پايششاخص معيارهايی مانند 

 شود.ی میامتيازده ريزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامهصحت و دقت آن و با نظر 

 

 فافزارهای کاربردی در انجام وظایهای نوین و نرماز فناوری استفاده -4-1

شده است های نوين تدوينمنظور سنجش ميزان تسلط كارمندان در استفاده از فناوریاين شاخص كه به دهیامتيازدر 

  بايست موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:می

  نرمآشنايی با نرم( افزار افزارهای تخصصی، اتوماسيون اداری و توانايی كار با كامپيوترOffice) 

  افزارهای موجود با نظر مديرانجام امور محوله به كمك نرم 

 گردد.لحاظ نمی مدیران میانیشاخص فوق در ارزيابی عملکرد    :تذکر

 

 )علل عدم تحقق اهداف( عملکرد تحلیل -5-1

  باشد:كسب سقف امتياز شاخص ستون تحليل عملکرد، ذكر موارد ذيل ضروری میدر 

  ارائه راهکار در رسيدن به هدف مطلوب 

  بررسی ميزان تحقق هدف در پايان دوره 

  شناسايی نقاط قوت و ضعف 

 

 برای بهبود انجام وظایف پیشنهادارائه  -6-1
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 هایپیشنهاد نظام کمیتهقبول است كه توسط لشود در صورتی قابهايی كه توسط مديران و كاركنان ارائه میپيشنهاد

  های مطابق جدول زير عمل شود:باشد. برای احتساب امتياز پيشنهاد اجرا شدهو یا  تائید شده دانشگاه

 
 کل امتیاز پیشنهادهای اجراشدهامتیاز  امتیاز پیشنهادهای تائید شده عناوین سطوح ردیف

 4 3 واحد 1

 7 5 دستگاه 2 10

 10 7 ملی 3

 د.باش های دانشگاههادسامانه نظام پیشنتاريخ ارائه پيشنهاد بايستی مربوط به دوره ارزيابی و دارای شماره ثبت  :1 تذکر

ها با در نظر گرفتن سقف امتيازدهی به پيشنهادشته باشد اجرا شده دا كه فردی بيش از يك پيشنهاد تائيد شده/درصورتی

 باشد.قبول میامتياز شاخص قابل

های یشنهادپسامانه نظام ثبت پيشنهاد در سامانه فاقد امتياز است. پيشنهادهايی قابل قبول است كه در  :2تذکر 

 .اجرا شده باشد تائيد شده/ ثبت شده و توسط كميته دانشگاه

 

 هاقدریافت تشوی -8-1

 گردد.هايی است كه از مقامات مختلف كسب میهای دولتی و تقديرنامهامتياز بوده و شامل نشان 7اين شاخص دارای سقف 

 زیر در آن رعایت شده باشد: هایی دارای امتیاز است که مواردتشویق

های برنامه و يا فعاليتفوقهای تشويقات بايد در راستای ايفای وظايف شغلی فرد باشد.تشويقاتی كه برای فعاليت (1

های نظارت و اجرايی هيأتهای دريافتی از سوی )تشويق باشد.خارج از سازمان صادرشده باشد فاقد ارزش امتيازی می

 باشد.(انتخابات كشور مستثنا می

ارزيابی سال  شده جهت دورهطور مثال تشويقات ارائهبه اشد.نامه بايد مربوط به دوره ارزيابی بتاريخ صدور تشويق (2

به ست. ردار نيبديهی است تشويقات فاقد شماره و تاريخ از امتياز برخو بايد در همان سال صادرشده باشد. 1399

هایی که جنبه عمومی داشته و یا به مناسبت روز خاص صادر شده و یا در زمینه وظایف شغلی تشویقی

 گیرد.نباشد امتیازی تعلق نمی

 گردد.یمعنوان صادركننده تشويق محسوب باالترين مقام امضاء كننده به صادرشده باشد،تشويقاتی كه با دو امضاء  (3

نتصاب ب ابالغ، اقاتی كه در قالنامه، تشويق، قدردانی( صادرشده باشد و تشويتشويقات بايد در قالب تقديرنامه )تشويق (4

 ... صادر گردد فاقد اعتبار است.و

رغم اينکه ، علیاز مدير بالفصلش و همچنين مقام باالتر دريافت كرده باشدچنانچه شخصی دو تشويقی با يك مضمون  (5

 گردد.مند میتواند بهرهمضمون هر دو تشويق يکی است از امتياز هر دو تشويقی می

 با توجه به تعداد تقديرنامه های فرد، رعايت سقف امتياز محور الزامی است. (6

اشد. بنيز وجود داشته  پست سازمانیارد كه دآن در جايگاهی قرار قبول است كه مقام صادركننده تشويقاتی قابل (7

مقام يا جانشين وجود ندارد تشويقات صادره از سوی افرادی با مثال با توجه به اينکه پستی تحت عنوان قائمعنوانبه

 اين عنوان جايگاهی نخواهد داشت.
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 ها:جدول نحوه امتیازدهی تشویق

 امتیاز کنندهمقام تشویق بند
 امتياز 7 جمهورسهای دولتی و تقديرنامه از رئيدريافت نشان 1
 امتياز 6 جمهور دريافت تقديرنامه از وزير يا معاون رئيس 2
ها و مؤسسات دريافت تقديرنامه از استاندار، معاون وزير و رئيس دانشگاه و ساير روسای سازمان 3

 وابسته به وزارت بهداشت شامل:
های شکدهها و دانبهزيستی كشور، سازمان انتقال خون، انسيتو پاستور ايران، ساير دانشگاهسازمان 

 علوم پزشکی كشور و...

 امتياز 5

 های وابسته شامل :دريافت تقديرنامه از معاونان دستگاه 4
 معاونين رئيس دانشگاه و معاونين استاندار 

 امتياز 4

 مقامات همتراز شامل:دريافت تقديرنامه از مديركل يا  5
 ها، روسای  مراكز آموزشی درمانی وها، مديران شبکهمديران ستادی و مديران زيرمجموعه معاونت 

 ها و فرماندار و مشاورين وزيرها، رؤسای دانشکدههای مستقل از شبکهروسا و مديران بيمارستان

 امتياز 3

 دريافت تشويق از ساير مقامات شامل: 6
ها، ه شبکهروسا و مديران بيمارستان های زيرمجموع ،5 معاونين مديران و روسای مندرج دربند 

 ری مديران خدمات پرستا معاون فرماندار،بخشدار، ها،روسای مراكز بهداشت شهرستان

 امتياز 2
 

 دريافت تقديرنامه از سرپرستان:  7
 خدمات پرستاریروسای ادارات)گروه(، سوپروايزرهای بيمارستان، رئيس 

 امتياز 1

 كسب عنوان كارمند نمونه: 8
ه باشد كمی دانشگاهمنظور كسب عنوان كارمند نمونه در قالب جشنواره شهيد رجايی و در سطح 

 گردندساليانه انتخاب میاجرا بصورت صورت در

 امتياز 7

 امتياز 3 دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تکريم 9

بند ه يكتواند حداكثر از دو تشويقی مربوط بتشويقاتی كه در هر يك از بندهای جدول ذكرشده، هر فرد می: در خصوص 1تبصره 

 مند گردد.بهره

ت صادره از گردد و اغلب تشويقا: در خصوص تشويقاتی كه از مقاماتی غير از مقامات  ذكرشده در جدول فوق دريافت می2تبصره 

 گردد:د  به شرح زير اقدام میباشسوی مقامات خارج از دستگاه می

بدون   گونه تشويقاتاين گردد. امتياز دريافتی ازتشويق دريافتی جهت اخذ دستور اقدام به يکی از مقامات مندرج در جدول ارائه می

 در نظر گرفتن صادركننده تشويق، مطابق با امتياز تشويق مقام دستوردهنده بر روی تشويق خواهد بود.

امتياز  2اكثر تا خصوص بند دريافت تقديرنامه از سرپرستان، صرفا تشويقات ثبت شده در فرم پايش عملکرد و حد: در 3تبصره 

 قابل قبول می باشد.

  



 

 

 14    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

ز بی و به شرح ذیل دارای امتیاهای ارزیاصرفاً در فرمهای نظارت و اجرایی انتخابات کشور هیأتهای دریافتی از سوی تشویق

 باشد: می

 امتیاز تقدیرنامه صادرکننده تقدیرنامهمقام  بند

 4 دبير شورای نگهبان 1

 3.5 مقام دبير شورای نگهبانقائم 2

 3 وزير كشور 3

 3 معاون اجرايی امور انتخابات شورای نگهبان 4

 2.5 رئيس ستاد انتخابات كشور 5

 2 استاندار 6

 2 نظارت استان هيأترئيس  7

 1.5 فرمانداری تهران 8

 1.5 نظارت شهرستان تهران هيأترئيس  9

 1.5 مركزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا هيأترئيس  10

 1.5 تاهای عالی نظارت استان در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روس هيأتروسای  11

 1.5 مديركل انتخابات كشور 12

 1.5 ساير فرمانداران 13

 1.5 هانظارت ساير شهرستان هيأترئيس  14

 1 اجرايی هيأترئيس  15

 

 آموزش محور (2

باشد. اين ان میهدف از آموزش، تالش در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های شغلی و ايجاد رفتار مطلوب در كاركن

روه گسه سطوح كسب امتياز برای هر گيرد. علق میتهای زير امتياز به آن باشد كه با توجه به شاخصامتياز می 15بند دارای 

 باشد.)مديران ميانی، پايه و كاركنان( در اين محور يکسان می

 

 های ضمن خدمت موزشآ -1-2

 باشد.متياز میا 3ساعت  10های آموزشی گذرانده شده شغلی و بهبود مديريت، با ارائه گواهی به ازای هر دوره گذراندن

 گيرد.امتياز تعلق می 1ساعت  5هر گواهی به ازای با ارائه  های آموزشی عمومی،گذراندن دوره

 مال خواهد شد.امتياز اع 10امتياز اين بند بر اساس گزارش اخذشده از سامانه آموزش كاركنان و حداكثر تا  :1تذکر 

 باشد.شده صرفاً جهت بازخورد به آموزش می نظر مدير در خصوص آموزش های گذرانده :2تذکر 

 

 در دوره های عمومی یا تخصصی  ینه شغل مورد تصدیتدریس در زم -2-2

صصی ستاد عنوان مدرس در دوره های عمومی يا تخامتيازدهی اين شاخص منوط به  ارائه گواهی تدريس برای افرادی كه به

اند و دارای مجوز های مورد تائيد بر اساس دستورالعمل آموزش و های تابعه تدريس كردهها و سازمانوزارتخانه يا دانشگاه

باشند قابل احتساب نامه اداری و استخدامی كاركنان غيرهيات علمی دستگاه میآيين 46توانمندسازی كاركنان موضوع ماده 

 گيرد.امتياز تعلق می 1ساعت تدريس  2خواهد بود. ضمنا به ازای هر 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

ا تبط بودن بزشی كاركنان، مرها منوط به موافقت واحد مربوطه، مرتبط بودن با نظام آموتدريس واحدهای درسی در دانشگاه

 گيرد.امتياز تعلق می 5واحد تدريس،  1باشد و به ازای هر شغل و ارائه گواهی، قابل امتيازدهی می

 گردد.شده امتيازدهی میتدريس در نيمسال دوم دوره ارزيابی به نسبت زمانی كه تدريس انجام :تذکر

 

 های ویژهسب موفقیتک -3-2

 از مراکز معتبر تخصصی مرتبطایزه دریافت ج -1-3-2

زی، سازمان خوارزمی، را ،مطهریشده از مراكز معتبر تخصصی از قبيل جشنواره دريافت تأييديه و جايزه يا اختراع ثبت

 وری و تعالی سازمانیثبت اختراعات و اكتشافات، دبيرخانه جايزه ملی بهره

 

 تألیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی -2-3-2

چاپ مجدد  ارای شابك باشد.شده باشد و دبايست در زمينه شغلی و در سال ارزيابی چاپشده میيا ترجمهكتاب تأليف 

 قبول نيست.كتاب بدون ويرايش قابل

 ن/ مترجمينيسندگاخانوادگی كامل نوچاپ، سال نشر، شابك و نام و نام ارائه مستند شناسه كتاب كه اطالعات مربوط به

 الزامی است.در آن مشخص گرديده است 

به ساير همکاران  و( 5ترجمه  ،10)تأليف  اب هر يك حداكثر امتيازبه نويسنده/ نويسندگان يا مترجم/ مترجمين اصلی كت

 گيرد.می گيرد. به چاپ مجدد همراه با ويرايش كتاب، نصف امتياز به نويسنده/ مترجم آن تعلقنصف امتياز تعلق می

 .نیستقبول عنوان كتاب قابلهای عملکرد واحد حتی در صورت داشتن شابك بههای آماری و گزارشسالنامهتذکر: 

 

 تألیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی -3-3-2

شناسه اه شده به همربوده و ارائه مستند مقاله تأليف يا ترجمه مرتبط با شغل کارمندتأليف يا ترجمه مقاله بايستی 

 باشد الزامی است.   شدهدر سال ارزیابی چاپكه  مقاله

 

 سقف امتیاز امتیاز تألیف نوع مقاله ردیف

 Scopus 8و  ISI ،PubMedمقاالت  1

8 
 ISC 7مقاالت  2

 6 و علمی ترويجی  لمی پژوهشیع  شده در مجالت دارای رتبهمقاالت چاپ 3

 5 لمی بدون رتبه پژوهشیعشده در مجالت مقاالت چاپ 4

 باشد.شده )غيرعلمی( در نشريات فاقد اعتبار میمصاحبه های چاپها و نامهپايان: تذکر

 

 تعاریف:
-  ISI ( يا همان موسسه اطالعات علمیInformation Institute for Scientificيکی از مؤسسات معتبر در )  عرصه

ته هانی قرارگرفجدرجايگاه نخست باشد و به دليل دارا بودن استانداردهای باالی علمی و ارزيابی، در حال حاضر جهانی می

اكثر نقاط  دهد و معيار ارزشی دانشمندان دراست. اين موسسه در دنيا بهترين مقاالت جهان را در سايت خود قرار می

 .جهان است

- PubMed های علوم چندين پايگاه داده اصلی در گستره وسيعی از رشته يك پايگاه اطالعاتی است كه دسترسی به

 كند. شناسی را فراهم میپزشکی و زيست

https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

- Scopus سند را در  ميليون 60شناختی حدود شده است كه اطالعات كتابمعتبر و شناخته استنادی هاینمايه از يکی

داده هزار ناشر علمی را از سراسر جهان در خود جای 5آوری كرده است. اسکوپوس اطالعات محصوالت حدود خود جمع

 است.

- ISC  يا همان پايگاه استنادی علوم جديد و فنّاوری جهان اسالم كه همانندSII ندان است.دارای مقاالت دانشم 

معارف و  هر توليدی كه به دنبال جستجوی حقايق و برای كشف بخشی از :علمی ـ پژوهشی ارائه مقاله در مجالت -

ای های علمی، از طريق مطالعهای در موضوعی از موضوعقصد حل مشکلی يا بيان انديشهنشر آن در ميان مردم و به

د و داع برخوردار باشهای طبيعی به دست آيد و از دو خصلت اصالت و ابمند، برای يافتن روابط اجتماعی ميان پديدهنظام

آوری ها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينه علمی با هدف پيشبرد مرزهای علمی و فنها به كاربردها، روشنتايج آن

 شود.منجر گردد، علمی ـ پژوهشی قلمداد می

های علوم ی از رشتهويج يکشود كه به ترگونه مقاالت به مقاالتی گفته میاين :علمی ـ ترویجی ارائه مقاالت در مجالت -

گونه سازد. اينبخشند و او را با مفاهيم جديد علمی آشنا میها و دانش خواننده را ارتقاء میپردازد و سطح آگاهیمی

ردن آن صورت تأليف و يا ترجمه باشند. اصوالً مقاالت ترويجی فقط برای اشاعه دانش بشری و عالمانه كتوانند بهمقاالت می

 ی آن است و هدف ديگری ندارد.و جهان پيرامون

 گيرد.یمشده در مجالت علمی پژوهشی، علمی ترويجی و ساير نشريات نصف امتياز مربوطه تعلق مقاالت ترجمه :1 تذکر

الذكر تعلق فوق حداكثر امتياز با توجه به جدول هر یکبه نويسنده/ نويسندگان يا مترجم/ مترجمين مقاله  :2 تذکر

 گيرد.می

 

 های تحقیقاتیارائه طرح -4-3-2

 7گرفته به اين شاخص های تحقيقاتی )در راستای وظايف شغلی فرد( بوده و حداكثر امتياز تعلقاين شاخص شامل طرح

 باشد. امتياز می

 :الزامی است های تحقيقاتیطرحذيل برای احتساب امتياز  مواردرعايت 

 تخصیص امتیاز با توجه به نقش افراد امتیاز نوع طرح

 امتياز 7 يافتهپايانطرح تحقيقاتی 

 % امتياز 100مجری اول طرح 

 امتياز %50ساير مجريان 

 % امتياز 25همکاران طرح 

و  های تحقيقاتی ضميمه نمودن اصل تأييديه از تحقيقات و فناوری كه در آن به كد پژوهشیدر خصوص طرح :1 تذکر

 شده باشد، الزامی است.اتمام طرح اشاره

از شاخص هرگاه فرد بيش از يك طرح تحقيقاتی مصوب داشته باشد امتيازدهی منوط به رعايت سقف امتي: 2 تذکر

 باشد.می

 بايست مربوط به دوره ارزيابی باشد.های تحقيقاتی میتاريخ ارائه تائيديه اتمام طرح: 3 تذکر

 ارائه پوستر در همایش علمی مرتبطسخنرانی یا  -5-3-2

 لزامی است.اهای علمی بايستی مرتبط با وظايف شغلی بوده و ارائه مستند گواهی آن در همايش پوسترسخنرانی يا ارائه 

 گيرد(امتياز تعلق می 3امتياز و ارائه پوستر در همايش علمی  4مرتبط  علمی)سخنرانی در همايش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 

 

 17    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 مدیریت دانش -4-2

 امتياز بوده و دارای معيار زير است: 4سقف اين شاخص حداكثر 

 ثبت تجربه -2-4-1

 ود.باعمال خواهد امتياز قابل 4نحوه امتياز اين شاخص بر اساس جدول زير و تا سقف 

 باشد.اين شاخص ويژه مديران ميانی، پايه و كاركنان می :1تذکر 

 باشد. نفر اول از همکاران ثبت تجريه برابر با تجربه نگار قابل اعمال می 4اين امتياز برای  :2تذکر 

 امتیاز ارزیابی عملکرد درجه امتیاز بدست آمده

 4 1درجه  امتياز 90باالی 

 3 2درجه  امتياز 90تا  70بين 

 2 3درجه  امتياز 70تا  40بين 

 0 )مردود( 4درجه  امتياز 40زير 

 

 مندیرضایتمحور  (3

گيرد. سطوح  كسب امتياز گانه زير امتياز آن، به افراد تعلق میهای سهباشد كه با توجه به شاخصامتياز می 15 دارایاين بند 

 باشد.برای هر سه گروه )مديران ميانی، پايه و كاركنان(، در اين محور يکسان می

 رجوعبدی از کارمندان دارای اربامنرضایت -1-3

ياز شده و نظر مدير در سه طيف امترجوع بر اساس نظرسنجی انجامدارای ارباب مديران پايه، ميانی و كاركنان گروههر سه 

 نمايند.كسب می

 باشد.رجوع مالک امتيازدهی میصدر و تالش در رفع مشکالت و پاسخگويی به اربابحسن برخورد، داشتن سعه -

 رجوعایت از کارمندان بدون اربابرض -2-3 

شعائر  رهای، رعايترجوع با نظر مديرمسئول و با در نظر گرفتن معيابدون ارباب ه گروه مديران پايه، ميانی و كاركنانهر س

موقع وظايف و تکاليف موقع در جلسات و انجام بهو اخالق اسالمی در محيط كار، رعايت انضباط اداری شامل حضور به

 نمايند.محوله، در سه طيف  امتياز كسب می

اره وق و يا ادقام مافمتخلفات اداری و يا شکايات تائيد شده توسط  هيأت: در صورتيکه فرد دارای سابقه محکوميت در کرتذ

 كننده كسر خواهد شد.در سال مورد ارزيابی باشد، امتياز اين شاخص با نظر مقام ارزيابی رسيدگی به شکايات

 رضایت همکاران -3-3

 گيرند:هی قرار میمتيازداو كاركنان با توجه به معيارهای ذيل در سه سطح مورد ارزيابی و  هر سه گروه مديران پايه، ميانی

ری نظم، صدر، تالش در پيگيری مسائل گروهی، تالش در برقرارسيدگی به مشکالت همکاران، داشتن حسن برخورد و سعه

 باشند.توجه به نظر همکاران، از معيارهای امتيازدهی در اين محور می

  پذير نيست.امکان 3-2و  3-1كسب امتياز توأمان از دو بند  ر:تذک



 

 

 18    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 امتیاز( 50) می کارکنان پشتیبانیهای عموب( فرم شاخص
ها را شونده است كه زمينه تسهيل تحقق عملکرد اختصاصی آنهای عمومی، معيارهای مشترک ارزيابی عملکرد ارزيابیشاخص

 نمايد. فراهم می

 شوندگان طراحی و ابالغ گرديده است:محور ذيل برای اين گروه از ارزيابیهای عمومی در سه شاخص

 امتياز  15: و نوآوری خالقیت 

 امتياز  5: آموزش 

 امتياز 30: رضایتمندی 

 

از عملکرد ن امتيدر هر يك از اين محورها، بندهای مشخصی به همراه معيار و استاندارد امتيازدهی هر بند وجود دارد. ستو

شده تکميل شود. سپس امتياز كل آن محور در ستون امتياز بايست به تفکيك هر بند و بر مبنای معيارهای امتيازدهی مشخصمی

 گردد. مکتسبه مشخص می

 و نوآوری محور خالقیت (1

 بهبود انجام وظایف رایبارائه پیشنهاد  -1-1

 باشد.های مربوط به مديران و كاركنان مینحوه امتيازدهی به اين شاخص همانند بند پيشنهاد

 هاتشویقدریافت  -2-1

 گردد.هايی است كه از مقامات مختلف كسب میدولتی و تقديرنامه هاینشاناين شاخص شامل 

 عه شود.های دريافتی به جداول مربوط به بند تشويقی مديران و كاركنان مراجامتيازدهی تشويق نحوهدر خصوص تذکر: 

 آموزشمحور  (2

 باشد.امتياز می 1ساعت  5ضمن خدمت با ارائه گواهی به ازای هر  آموزشیهای گذراندن دوره

 باشد.امتياز می 5سقف امتياز اين محور در اين گروه  توجه:

 رضایتمندی (3

 توسط  مورد مكننده با توجه به معيارهای ذيل كارمند را در سه سطح عالی،خوب و : ارزيابیرعايت نظم و انضباط اداری

 دهد:ارزيابی و امتيازدهی قرار می

رش له، پذيمراتب اداری، حضور فعال در محل كار، حضور در مواقع، اضطراری جهت انجام وظايف محو رعايت سلسله

صورت داوطلبانه از تر وظايف، پر نمودن خأل حضور همکاران بهشده و تالش جهت انجام مناسبانجاممسئوليت كارهای 

 باشند.معيارهای امتيازدهی در اين محور می

 و در  های جديد جهت انجام كارها بوده با  نظر مديردهنده ميزان تطابق كارمند با تغيير و پذيرش روشنشان پذيری:انطباق

ت به انتقادا ها، مديران و سرپرستان يا محيط كاری،  توجهدر وظايف، روش تغييریيارهای: سازگاری با هر نظر گرفتن مع

ها و تقاضاهای مختلف، حفظ آرامش در هنگام های مؤثر در راستای بهبود كار، تطابق با درخواستسازنده و پيشنهاد

 شود.ی میشدن با مشکالت كاری در سه سطح امتيازدهمواجه



 

 

 19    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 گيردباشد كه با توجه به شاخص زير امتياز آن به كارمند تعلق میامتياز می 10:  اين بند دارای ايت همکارانرض: 

کالت رجوع، درک و رسيدگی به مشبرقراری و حفظ روابط كاری مناسب با همکاران/ ساير كاركنان/ مديران/ ارباب

و  ز فاكتورهااهای اخالقی د، رفتار كردن مطابق اصول و ارزشهمکاران، احترام گذاشتن و در نظر گرفتن شأن و مقام افرا

 باشد.معيارهای امتيازدهی به اين محور می

 

  



 

 

 20    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان

 ( کد ملی:2 ( نام و نام خانوادگی:1 

 ( امتیاز ارزیابی مورد اعتراض:5 محل خدمت: واحد سازمانی( 4 (عنوان پست سازمانی:3

 کننده:نام و نام خانوادگی و سمت ارزیابی

 شماره ثبت دبیرخانه:                                                                      تاریخ :

 

 شرح اعتراض همراه با ارائه مستندات:

 نتیجه بررسی:

 تائید شده:امتیاز 

 نام و نام خانوادگی کمیته رسیدگی به اعتراض

 امضا نام و نام خانوادگی

1)   

2)   

3)  

4)  

  

 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی تهران



 

 

 21    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 فرم نتایج ارزیابی عملکرد

 لیست امتیازات ارزیابی عملکرد کارکنان واحد ...............................

  13    /29/12تا تاریخ  13    /1/1دوره ارزیابی از تاریخ 

 امتیاز كل توضیحات
امتیاز شاخص 

 عمومي

امتیاز شاخص 

 اختصاصي
 كد ملي نوع استخدام

نام و نام 

 خانوادگي
 رديف

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 یخ:تار                                         نام و نام خانوادگی مدیر واحد:                            

 

 مضاء:ا  عنوان پست سازمانی:                                                                                   

  



 

 

 22    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 نامه عملکرد کارکنان)حدود انتظارات(( موافقت1فرم شماره)

 عملکرد كاركنان)حدود انتظارات( نامهموافقتفرم 
  عنوان شغلي)سمت(:  شماره ملي:  نام و نام خانوادگي: 

 تاريخ: كننده:نام ارزيابي واحد محل خدمت: منطقه محل خدمت:

 در چارچوب وظايف شغلي(: ی سازمان وهایاستراتژاهداف و انتظارات عملکردی)بر اساس اهداف و 

 سقف امتیاز هدف عنوان و واحد شاخص حدود انتظارات )متناسب با اهداف عملکردی(

    

    

    

    

    

    

   50 

در  یو قانون یطیو مح یکار طهیامل به حاشراف ک -2ستفاده نمایمااز ارزیابی عملکرد در جهت رشد -1: گردمیمتعهد م کننده() ارزیابیعنوان سرپرست بالفصلبه

در  -5ام.  دقت مطالعه نمودهرزیابی کارکنان را بهادستورالعمل  -4ام.  قرار داده یموردبررس او اهداف ر یباالدست یهابرنامه -3واحد را داشته باشم.  یحوزه عملکرد

را بر اساس شرح وظایف  یعملکرد یهداف مطلوب و استانداردهاا  -6.  آورمیبه عمل م شوندهیابیطول دوره تدابیری برای رشد یا اصالح و بهبود عملکرد ارز

 رجوعاز همکاران و ارباب الزم نظرات ،تدوین فرم /نظرسنجیضمن   -7. مینمایشونده را دریافت مفرم، امضاء ارزیابی  یو در انتها غشونده ابالمشخص به ارزیابی

 زم با مدیر مافوق را انجام داده باشمهماهنگی ال  -9 الزم  یلسات هماهنگجبرگزار   -8. مینمایمی آورجمعو مستندات را اخذ  صورت محرمانه( در طول دوره)به

 کننده:نام و نام خانوادگی:  ارزیابی

 تاریخ  و امضاء:

 

 سالهکباشد، در دوره یشفاف می کامالًرا که برای من  نامهموافقتد در این شوم همه انتظارات موجومتعهد می وبا مافوق مستقیم موارد فوق را مرور کرده  جانبنیا

 آینده برآورده سازم.

 شونده:نام و نام خانوادگی:  ارزیابی

 تاریخ  و امضاء:

 

 □انساني توسعه سازمان و سرمايهريت سخه مدين                                          □نسخه مافوق                                               □نسخه همکار

 

  

 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی تهران



 

 

 23    ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سازمان و سرمایه انسانیمدیریت توسعه 

 ( پایش عملکرد کارکنان2فرم شماره)

  خدمت: محل واحد محل خدمت:

 تاريخ: شماره ملی: عنوان شغلی: نام و نام خانوادگی:

 (عملکردی/رفتاری)  حساس عیوقا ردیف
  نوع واقعه

 بهبود(قابل )قوت/
 تاریخ

اقدامات سرپرست در جهت تقویت نقاط 

 بهبودقابلقوت و اصالح نقاط 

     

     

     

     

     

     

 

 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی تهران



 

 

 24          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 ماره ......ش                                                                معاونت...............................                                                                                                                         
 

 اريخ ........ت                                                                 واحد ................................                                                                                                                         

 ها(، روسای مراكز و معاونين آنمديران مياني )مديران كل/ دفاتر ي ارزيابي عملكردهای اختصاص( محورها و شاخص3فرم شماره )

 شونده:مشخصات ارزيابي

 نام و نام خانوادگي:

 

 ملي: كد

 

 عنوان پست:

 

 عنوان شغل مورد تصدی:

 

 نوع استخدام:

 

 دوره ارزيابي: 

 13   /29/12- 13   /1/1تاريخ 

 

ف
دي

ر
 

مورد تصدی و  شرح وظيفه )متناسب با شغل 

 های مركز/واحد(شرح وظايف و برنامه
 عنوان شاخص

 هاشاخص امتياز

 (50)مجموع: 

هدف مورد 

 انتظار

 (p:5تا0امتياز معيارها)

، 2، متوسط:1، ضعيف:0)خيلي ضعيف:

 (5، عالي:4، خيلي خوب:3خوب:
امتياز 

 مكتسبه

تحليل عملكرد)علل عدم تحقق 

اهداف، نقاط قوت و ضعف و 

 راهكارها(ارائه 

  سرعت كيفيت
        

        

        

     

 

   

        

        

        

        
 50   های اختصاصیجمع شاخص

 

 
                                                       

  



 

 

 25          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 ها(ران كل/ دفاتر، روسای مراكز و معاونين آنهای عمومي  ارزيابي عملكرد مديران مياني )مدي( محورها و شاخص4فرم شماره ) 

 امتياز مكتسبه
امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
 های عموميشاخص

محورها
 

ف
ردي

 

 
 8 

ريت، بررسي و تحليل ستون تحليل عملكرد فرم ارزيابي عملكرد كارمندان و مديريزی )معيارهايي مانند پايش مستمر اهداف واحد و كارمندان تحت برنامه -

 5خوب تا  امتياز،7)با نظر مدير ؛ عالي تا  ...(ت مديريت بر اساس تحليل عملكرد وهای توسعه كارمندان و واحد تحموقع اهداف شغلي و برنامهتهيه و تنظيم به

 امتياز(3امتياز، متوسط تا 

 امتياز(3امتياز، متوسط تا  5تياز، خوب تا ام7ها)با نظر مدير ؛ عالي تا بندی فعاليتكار و گروهيمتوانايي در تقس -

ت
قی

ال
 خ

 و
ار

تک
اب

 

 امتياز، ضعيف صفر امتياز( 5/0امتياز، متوسط  1امتياز، خوب  2)با نظر مدير: عالي  تكميل فرم پايش عملكرد كاركنان - 2  1

 

 
10 

 ( 1-6بهبود انجام وظايف )بر اساس جدول بند ارائه پيشنهاد برای  -

 5امتياز(، معاون وزير و مقامات همتراز) 6جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رئيس 7جمهور)های دولتي و تقديرنامه از رئيسامتياز( شامل: نشان 7ها)تا دريافت تشويق -

 7) امتياز(، كسب عنوان كارمند نمونه 1امتياز(، سرپرستان) 2تر )ينامتياز( و مقامات پاي 3ت همتراز)امتياز(، مديركل يا مقاما 4های وابسته )امتياز(، معاونين دستگاه

 امتياز( 4)تا  های نظارت و اجرائي انتخابات كشورهيأتامتياز(، 3امتياز(، دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم )
 

 

 

 

15 

 امتياز(  10آموزش ضمن خدمت )تا  -

 امتياز( 10های عمومي يا تخصصي )تا تدريس در زمينه شغل مورد تصدی در دوره -

 5 و  ترجمه 10امتياز(، تأليف با ترجمه كتاب در زمينه شغلي )تأليف  8های ويژه شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراكز  معتبر تخصصي مرتبط)كسب موفقيت -

امتياز(  ارائه پوستر  4) امتياز(، سخنراني در همايش علمي مرتبط 7های تحقيقاتي)تا امتياز(، طرح  4و ترجمه تا 8شغلي)تأليف تاامتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در زمينه 

 امتياز(  3در همايش علمي مرتبط )

 امتياز( 4مديريت دانش)  -

ش
وز

آم
 

2  

 

 

 

 

15 

 امتياز( 3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا  8شده؛ عالي تا اساس نظرسنجي انجامرجوع )بر مندی از كارمندان دارای اربابرضايت -

ضور حرجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهای؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط كار، رعايت انضباط  اداری شامل؛ رضايت از كارمندان بدون ارباب -

 امتياز( 3 امتياز، متوسط 5امتياز، خوب تا   8وظايف و تكاليف محوله()عالي تا موقع موقع در جلسات و انجام بهبه

ی امتياز( 2امتياز، متوسط تا  4امتياز، خوب تا   7رضايت همكاران)عالي تا  -
د

من
ایت

ض
ر

 

3  

 

 های عمومیجمع شاخص 50  

                های عمومی جمع شاخص                                های اختصاصیجمع شاخص          جمع کل 100  

  

 خانوادگي، تاريخ و امضاء( ) نام و نام مضای تأييدكنندها                          خانوادگي، تاريخ و امضاء(                كننده ) نام و نامخانوادگي، تاريخ و امضاء(                  تائيد ارزيابي نام و نامشونده: )تائيد ارزيابي

 

 



 

 

 26          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 ماره ......ش                                                              معاونت...............................                                                                                                                         
 

 اريخ ........ت                                                                 واحد ................................                                                                                                                         

 ها و ادارات(ارزيابي عملكرد مديران پايه )روسای گروههای اختصاصي ( محورها و شاخص5فرم شماره )

 شونده:مشخصات ارزيابي

 نام و نام خانوادگي:

 

 ملي: كد

 

 عنوان پست:

 

 عنوان شغل مورد تصدی:

 

 نوع استخدام:

 

 دوره ارزيابي: 

 13   /29/12- 13   /1/1تاريخ 

 

ف
دي

ر
 

شرح وظيفه )متناسب با شغل مورد تصدی و  

 های مركز/واحد(برنامهشرح وظايف و 
 عنوان شاخص

  هاشاخص امتياز

 (50)مجموع: 

هدف مورد 

 انتظار

 (p:5تا0امتياز معيارها)

، 2، متوسط:1، ضعيف:0)خيلي ضعيف:

 (5، عالي:4، خيلي خوب:3خوب:
امتياز 

 مكتسبه

تحليل عملكرد)علل عدم تحقق 

اهداف، نقاط قوت و ضعف و 

 ارائه راهكارها(

  سرعت كيفيت
        

        

        

     

 

   

        

        

        

        
 50   های اختصاصیجمع شاخص

 

 

 

  



 

 

 27          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 ها(كل/ دفاتر، روسای مراكز و معاونين آن های عمومي  ارزيابي عملكرد مديران پايه )مديران( محورها و شاخص6فرم شماره )

 امتياز مكتسبه
امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
 های عموميشاخص

محورها
 

ف
ردي

 

 
 8 

ريزی )معيارهايي مانند پايش مستمر اهداف واحد و كارمندان تحت مديريت، بررسي و تحليل ستون تحليل عملكرد فرم ارزيابي عملكرد برنامه -

ير ؛ مديريت بر اساس تحليل عملكرد و...( )با نظر مد های توسعه كارمندان و واحد تحتموقع اهداف شغلي و برنامهكارمندان و تهيه و تنظيم به

 امتياز( 3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا  7عالي تا 

 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  3امتياز، خوب تا  5افزارهای كاربردی در انجام وظايف) با نظر مدير مستقيم: عالي تا های نوين و نرماستفاده از فناوری -

 امتياز(3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا 7ها)با نظر مدير ؛ عالي تا بندی فعاليتكار و گروهقسيمتوانايي در ت -

ت
قی

ال
 خ

 و
ار

تک
اب

 

 امتياز، ضعيف صفر امتياز( 5/0امتياز، متوسط  1امتياز، خوب  2تكميل فرم پايش عملكرد كاركنان) با نظر مدير: عالي  - 2  1

 

 

10 

 ( 1-6بهبود انجام وظايف  )بر اساس جدول بند ارائه پيشنهاد برای  -

امتياز(، معاون وزير و  6جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رئيس 7جمهور)های دولتي و تقديرنامه از رئيسامتياز( شامل: نشان 7ها)تا دريافت تشويق -

 1امتياز(، سرپرستان) 2تر )امتياز( و مقامات پايين 3تراز)ات همامتياز(، مديركل يا مقام 4های وابسته )امتياز(، معاونين دستگاه 5مقامات همتراز)

 4ابات كشور)تا های نظارت و اجرائي انتخهيأتامتياز(، 3امتياز(، دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم ) 7امتياز(، كسب عنوان كارمند نمونه)

 امتياز(

 

 

 

 

15 

 امتياز(  10آموزش ضمن خدمت )تا  -

 امتياز( 10های عمومي يا تخصصي )تا تدريس در زمينه شغل مورد تصدی در دوره -

ليف امتياز(، تأليف با ترجمه كتاب در زمينه شغلي )تأ 8های ويژه شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراكز  معتبر تخصصي مرتبط)كسب موفقيت -

ي در همايش امتياز(، سخنران 7های تحقيقاتي)تا امتياز(، طرح  4و ترجمه تا 8امتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در زمينه شغلي)تأليف تا 5و  ترجمه  10

 امتياز(  3امتياز(، ارائه پوستر در همايش علمي مرتبط ) 4علمي مرتبط)

 امتياز( 4مديريت دانش)  -

ش
وز

آم
 

2 
 

 

 

 

 

15 

 امتياز( 3امتياز، متوسط تا  5از، خوب تا امتي 8شده؛ عالي تا رجوع )بر اساس نظرسنجي انجاممندی از كارمندان دارای اربابرضايت -

ط  رجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهای؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط كار، رعايت انضبارضايت از كارمندان بدون ارباب -

 امتياز( 3امتياز، متوسط  5امتياز، خوب تا   8موقع وظايف و تكاليف محوله()عالي تا موقع در جلسات و انجام بهاداری شامل؛ حضور به

 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  4امتياز، خوب تا   7يت همكاران)عالي تا رضا -

ی
د

من
ایت

ض
ر

 

3  

 

 های عمومیجمع شاخص 50  

                های عمومی جمع شاخص                                های اختصاصیجمع شاخص          جمع کل 100  

 انوادگي، تاريخ و امضاء(خكننده ) نام و نام كننده ) نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاء(                                         امضای تأييدو نام خانوادگي، تاريخ و امضاء(                  تائيد ارزيابي نامشونده: )تائيد ارزيابي

 



 

 

 28          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 ماره ......ش                                                                معاونت...............................                                                                                                                         
 

 اريخ ........ت                                                                 واحد ................................                                                                                                                         

 های اختصاصي ارزيابي عملكرد كاركنانها و شاخص( محور7فرم شماره )

 شونده:مشخصات ارزيابي

 نام و نام خانوادگي:

 

 ملي: كد

 

 عنوان پست:

 

 عنوان شغل مورد تصدی:

 

 نوع استخدام:

 

 دوره ارزيابي: 

 13   /29/12- 13   /1/1تاريخ 

 

ف
دي

ر
 

شرح وظيفه )متناسب با شغل مورد تصدی و  

 های مركز/واحد(برنامهشرح وظايف و 
 عنوان شاخص

  شاخص ها امتياز

 (50)مجموع: 

هدف مورد 

 انتظار

 (p:5تا0امتياز معيارها)

، 2، متوسط:1، ضعيف:0)خيلي ضعيف:

 (5، عالي:4، خيلي خوب:3خوب:
امتياز 

 مكتسبه

تحليل عملكرد)علل عدم تحقق 

اهداف، نقاط قوت و ضعف و 

 ارائه راهكارها(

  سرعت كيفيت
        

        

        

     

 

   

        

        

        

        
 50   های اختصاصیجمع شاخص

 
 
 
 

  



 

 

 29          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 رد كاركنانعملكهای عمومي ارزيابي ( محورها و شاخص8فرم شماره )                                                                                           

 امتياز مكتسبه
امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
 های عموميشاخص

محورها
 

ف
ردي
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 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  5امتياز؛ خوب تا  8افزارهای كاربردی در انجام وظايف)با نظر مدير ؛ عالي تا های نوين و نرماستفاده از فناوری -

ت امتياز( 2امتياز، متوسط تا  3امتياز؛ خوب تا  5تحقق اهداف()با نظر مدير ؛ عالي تا تكميل ستون تحليل عملكرد )علل عدم  -
القی

ابتکار و خ
 

1 

 

 

 

10 

 ( 1-6ارائه پيشنهاد برای بهبود انجام وظايف  )بر اساس جدول بند  -

امتياز(، معاون وزير و مقامات  6جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رئيس 7جمهور)های دولتي و تقديرنامه از رئيسامتياز( شامل: نشان 7ها)تا دريافت تشويق -

امتياز(، كسب عنوان  1امتياز(، سرپرستان) 2تر )امتياز( و مقامات پايين 3امتياز(، مديركل يا مقامات همتراز) 4های وابسته )امتياز(، معاونين دستگاه 5همتراز)

 امتياز( 4های نظارت و اجرائي انتخابات كشور)تا هيأتامتياز(، 3طبق ضوابط طرح تكريم )امتياز(، دريافت تقديرنامه  7كارمند نمونه)
 

 

 

15 

 امتياز(  10آموزش ضمن خدمت )تا  -

 امتياز( 10های عمومي يا تخصصي )تا تدريس در زمينه شغل مورد تصدی در دوره -

رجمه ت و  10امتياز(، تأليف با ترجمه كتاب در زمينه شغلي )تأليف  8های ويژه شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراكز  معتبر تخصصي مرتبط)كسب موفقيت -

امتياز(،  4ي در همايش علمي مرتبط)امتياز(، سخنران 7های تحقيقاتي)تا امتياز(، طرح  4و ترجمه تا 8امتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در زمينه شغلي)تأليف تا 5

 امتياز(  3ارائه پوستر در همايش علمي مرتبط )

 امتياز( 4مديريت دانش)  -

ش
آموز

 

2 

 

 

 

 

 

15 

 امتياز( 3امتياز، متوسط تا  5ا امتياز، خوب ت 8شده؛ عالي تا نظرسنجي انجام رجوع )بر اساسمندی از كارمندان دارای اربابرضايت -

امل؛ شرجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهای؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط كار، رعايت انضباط  اداری رضايت از كارمندان بدون ارباب -

 امتياز( 3امتياز، متوسط  5امتياز، خوب تا   8له()عالي تا موقع وظايف و تكاليف محوانجام به موقع در جلسات وحضور به

 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  4امتياز، خوب تا   7يت همكاران)عالي تا رضا -

ی
د

ضایتمن
ر

 

3  

 

 های عمومیجمع شاخص 50  

 های عمومی جمع شاخص                                های اختصاصیجمع شاخص جمع کل 100  

 

 انوادگي، تاريخ و امضا(خكننده ) نام و نام كننده ) نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاء(                                         امضای تأييدامضاء(                  تائيد ارزيابي نام و نام خانوادگي، تاريخ وشونده: )تائيد ارزيابي

 

 



 

 

 30          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 تاريخ ........                           شماره ......                                                              واحد ................................ معاونت...............................                               

 های اختصاصي ارزيابي عملكرد كاركنان پشتيباني( محورها و شاخص9فرم شماره )

 شونده:مشخصات ارزيابي

 دوره ارزيابي: 

  13   /29/12- 13   /1/1تاريخ  

 نوع استخدام:

 

 عنوان شغل مورد تصدی:

 

 عنوان پست:

 

 كد ملي:

 

 نام و نام خانوادگي:

 

 های اختصاصيشاخص

 امتياز نهايي  توضيحات

سقف 

امتياز 

 محور

 محور عملكرد های ارزيابيشاخص سقف امتيازشاخص امتياز مكتسبه

 

 10 

 اولويت برای انجام كارهاتعيين  3 

 نحو مطلوب های محوله بهانجام وظايف و برنامه 3  كميت انجام كار

 شدههای زماني تعيينانجام امور طي بازه 4 

 25 

 دقت در انجام امور محوله 5 

 كيفيت انجام كار

 پيگيری كامل كارها و وظايف محوله تا انتها 5 

 اتهايي جهت ارائه بهتر خدمروشيافتن  5 

 
های استاندارد و شده و استفاده از روشتبعيت از الزامات تعيين 5

 بروز جهت ارائه بهتر خدمات

 موقع به مسئوليندر دسترس بودن و پاسخگويي به 5 

 15 

 3 
درک موقعيت و شرايط موجود و توانايي در انجام وظايف و 

 هامسئوليت

های اطالعات و مهارتدانش، 

 شغلي

 بررسي و حل مسائل و مشكالت و ارائه راهكار  3 

 های الزم مرتبط با وظايف شغليدارا بودن اطالعات  و مهارت 3 

 طور مناسبتجهيزات شغلي به وكارگيری وسايل به 3 

 های شغليات و مهارتروزرساني اطالعتوسعه و به 3 

 50  5- 



 

 

 31          ریزی و تعالی منابع انسانیگروه برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غیرهیأت علمیدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران رسمی و پیمانی  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 

 های عمومي ارزيابي عملكرد كاركنان پشتيباني( محورها و شاخص10فرم شماره )

امتياز 

 مكتسبه

امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
 رديف های عموميشاخص

 

 

15 

 (1-6)بر اساس جدول بند ارائه پيشنهاد برای بهبود انجام وظايف -

امتياز(، معاون وزير و مقامات  6جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رئيس 7جمهور)های دولتي و تقديرنامه از رئيسنشانامتياز( شامل:  7)تا  هادريافت تشويق -

ن امتياز(، كسب عنوا 1امتياز(، سرپرستان) 2تر )امتياز( و مقامات پايين 3امتياز(، مديركل يا مقامات همتراز) 4های وابسته )امتياز(، معاونين دستگاه 5همتراز)

  امتياز( 4های نظارت و اجرائي انتخابات كشور)تا هيأتامتياز(، 3امتياز(، دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم ) 7كارمند نمونه)

خالقيت و 

 نوآوری
 

 آموزش امتياز(  5آموزش ضمن خدمت ) تا  - 5  

  10 

 مراتب اداری، حضور فعال در محل كار، حضور در مواقع، اضطراری جهت)با نظر مدير و درنظرگرفتن معيارهای :رعايت سلسله رعايت نظم و انضباط اداری  -

صورت داوطلبانه()عالي تا شده و تالش جهت انجام مناسب تر وظايف، پر نمودن خال حضور همكاران بهانجام وظايف محوله، پذيرش مسئوليت كارهای انجام

 امتياز( 4امتياز، متوسط  7، خوب تا امتياز 10

 10   رضايتمندی
ها، مديران و هر تغييری در وظايف، روش با نظر مدير و در نظر گرفتن معيارهای: سازگاری باهای جديد جهت انجام كارها )تطابق با تغيير و پذيرش روش -

ها و تقاضاهای مختلف، حفظ آرامش در های مؤثر در راستای بهبود كار، تطابق با درخواستتوجه به انتقادات سازنده و پيشنهاد ، سرپرستان يا محيط كاری

 امتياز(4امتياز، متوسط  7تا  امتياز، خوب 10شدن با مشكالت كاری() عالي تا هنگام مواجه

  10 

رجوع، درک و رسيدگي به مشكالت همكاران، احترام )برقراری و حفظ روابط كاری مناسب با همكاران/ ساير كاركنان/ مديران/ ارباب رضايت همكاران -

 ز(امتيا 4امتياز، متوسط تا  7امتياز، خوب تا  10های اخالقي( )عالي تا گذاشتن و در نظر گرفتن شأن و مقام افراد، رفتار كردن مطابق اصول و ارزش

 
 

50  

جمع امتیاز نهایی 100                              های عمومی امتیاز شاخص           امتیازشاخصهای اختصاصی

 

                                                                                      تأييدكننده ) نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضا( مضایا                                      و امضاء(    كننده ) نام و نام خانوادگي، تاريخ: )نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاء(                  تائيد ارزيابيشوندهتائيد ارزيابي


