"بخشنامه به کلیه واحذهای تابعه دانشگاه"

با ػىایت بٍ استقطاض ساماوٍ ارزیابی عملکرد کارکىان بٍ استحضاض میضساوس ساماوٍ مصکًض بطای کلیٍ کاضکىان اظ ضيظ
پىجشىبٍ مًضخ  97/3/10قابل بُطٌبطزاضی میباشس .بط ایه اساس کلیٍ کاضکىان ضسمی ي پیماوی مًظف بٍ مغالؼهٍ
فایل ضاَىما (پیًست )1ي تکمیل فطم زض ساماوٍ میباشىس .ذًاَشمىس است وکات شیل بٍ وحً شایستٍ بٍ اعالع کلیٍ
َمکاضان محتطم بطسس:
 .1مُلت اضظیابی ػملکطز کاضکىان اظ تاضید  97/3/10لغایت  97/5/31میباشس .الظم بهٍ شکهط اسهت په

اظ

پایان مُلت امکان تغییط ي اضسال فطمَا اظ عطیق ساماوٍ امکاوپصیط ورًاَس بًز.
 .2اعالػات پیش فطض بطای يضيز کاضکىان بٍ ساماوٍ اضظیابی ػملکطز بٍ تطتیب شیل میباشس:
وام کاضبطی (ثابت) :کس ملی

http://arzyabi.tums.ac.ir
کلمٍ ػبًض پیش فطض :کس ملی

 .3وام کابطی ثابت میباشس ي الظم است اظ تغییط وام کاضبطی ذًززاضی گطزز.
 .4با تًجٍ بٍ ایىکٍ زيضٌ اضظیابی سال  1396میباشس لصا ضابغیه زقت ومایىس فقظ مشرصات پطسىل ضسهمی
ي پیماوی کٍ بیشتط اظ  6ماٌ زض آن ياحس مشغًل بٍ کاض بًزٌاوس ضا زض ساماوٍ بطضسی ومایىس.
 .5افطازی کٍ مأمًر از سایر داوشگاٌَای کشًر بًزٌ ي بیش اظ  6ماٌ زض ياحسَای زاوشگاٌ مشغًل بهٍ کهاض
بًزٌاوس ي پطيوسٌ آوُا زض زاوشگاٌ مبسأ میباشس الظم است فطم اضظیابی ػملکطز ذًز ضا بصًضت زستی تکمیل
ي بٍ زاوشگاٌ مبسأ اضسال ومایىس .الظم بٍ شکط است کلیٍ فطآیىس بطای سایط کاضکىان اظ عطیق ساماوٍ صًضت
ذًاَس گطفت.
 .6مالک تکمیل فطم اضظشیابی بطای کاضکىان ضسمی ،ضسمی آظمایشی ي پیماوی پست مًضز تصسی میباشس.
زضصًضت ػسم اشتغال فطز زض پست ساظماوی مًضز تصسی ،سمت ساظماوی ابالؽ شسٌ بٍ يی مالک ػمل
قطاض میگیطز .زض ایه مًاضز کاضکىان مًظفىس شاذصَای اذتصاصی شغل مًضز تصسی ضا زض برش
شاذصَای اذتصاصی ساماوٍ ياضز کطزٌ ي ذًزاضظیابی ضا بط اساس آن شاذصَا اوجام زَىس .وظاضت بط
صحت باضگصاضی شاذصَای اذتصاصی بط ػُسٌ ضابظ ياحس میباشس.

 .7اضظشیابی ػملکطز کاضمىسان زض چُاض سغح مسیطان میاوی ،مسیطان پایٍ ،کاضکىان ي کاضکىان پشتیباوی (عبق
جسيل پیًست  )2ي با استفازٌ اظ فطمَای اضظشیابی مطبًط بٍ َط سغح اوجام میگطزز.
 .8زض صًضت ویاظ بٍ کسب اعالػات بیشتط ي ضفغ مشکالت احتمالی کاضکىان ياحسَا زض ساماوٍ فقط رابطینه

ياحدَا عبق بطوامٍ ظماوبىهسی (پیًسهت  )3بها شهماضٌَهای  81633558ي  81634039گهطيٌ اضظشهیابی
کاضکىان ،تماس حاصل ومایىس.
 .9الظم بٍ شکط است کٍ ضاَىمای ساماوٍ ،يیژٌ کاضکىان ي ضابغیه (فایل  PDFي پايضپًیىهت) بهط ضيی پطتهال
مسیطیت تًسؼٍ ساظمان ي سطمایٍ اوساوی ،گطيٌ اضظیابی ػملکطز کاضکىان باضگصاضی شسٌ است.

