
 

   

 

 

 

 "بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه " 

 با سالم و احترام

/د معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 6516/902پیرو مکاتبه شماره 

ارزیابی عملکرد دستورالعمل پزشکی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سال جاری، 

 به پیوست ارسال می گردد. کارکنان رسمی و پیمانی غیر هیأت علمی 4931سال 

 ضرورت جلوگیری از خطاهای رایج در تکمیل فرم های ارزیابی توجه به نکات زیر الزامی می باشد:نظر به 

اطالع رسانی به کلیه پرسنل در خصوص این دستورالعمل بر عهده رؤسای امور اداری واحدها می باشد. تمامی  -5

 اشند. پرسنل رسمی و پیمانی موظف به مطالعه دستورالعمل ارزیابی عملکرد )پیوست( می ب

می باشد و شامل سایر پرسنل  پرسنل رسمی و پیمانی غیرهیأت علمیفرم های ارزیابی عملکرد مربوط به  -9

 )قراردادی و طرحی( نمی باشد.

( می باشد لذا از تکمیل فرم 5321با توجه به تغییر سالیانه شاخص ها، فرم های مذکور مربوط به سال جاری ) -3

 خودداری نمائید.ارزیابی عملکرد سالهای گذشته 

در خصوص تایید فرم های ارزیابی عملکررد، امارای    51/3/5321مورخ  21/د/3116/550پیرو بخشنامه شماره  -1

مدیر بیمارسرتان  مافوق/سرپرست مستقیم فرد به عنوان تایید ارزیابی کننده )با ذکر نام و نام خانوادگی( و اماا 

به عنوان تایید کننده نهایی )اماای تایید کننده( فررم هرای مرذکور الزامیسرت. )در سرایر       یا رئیس بیمارستان

 واحدهای تابعه نیز اماا مدیر یا رئیس واحد(

در  5321سرال   یبررسری و تأییرد نهرایی فررم هرا      به منظور تسریع و تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان، -1

اداری انجام می شود که تاریخ روزهای مراجعه کارشناسان مذکور توسط کارشناسان گروه تحول  واحدهای تابعه

وری و تحرول اداری خرودداری   لطفا از ارسال فرم های ارزیابی عملکرد به گروه بهره  متعاقبا اعالم می گردد. لذا

 نمائید و فقط لیست نمرات نهایی کارکنان به این گروه ارسال گردد.

می و اختصاصی مربوط به مدیران میانی، مدیران پایه، کارکررنان خاطر نشان می گردد فرم شاخص های عمو

در  15/59/12شنبه مورخ دوخدماتی )رشته شغررلی های ذکر شده در دستورالعمل( و سایر کررارکنان از روز 

وب سایت مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی/گروه بهره وری و تحول اداری/ارزشیابی کارکنان/ ارزشیابی 

استفاده  Google Chromeو یا  Mozilla Firefoxموجود می باشد. )توصیه می گردد از مرورگر 21سال 

 گردد(

به گروه تحول اداری دانشگاه  )فقط( فهرست اسامی و  نمرات ارزشیابی کارکنان آخرین فرصت برای ارسال

 می باشد. 5/3/5321 تاریخ

 


