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 فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان
 

اجرایی )فلوچارت( فرآیند ارزیابی عملکرد پس از راه اندازی سامانه، به شرح زیر می باشد. رابطین در کلیه روش 

لذا رابطین  واحدها وظیفه آموزش به کارکنان و مدیران واحد و نظارت بر اجرای صحیح فرآیند را بر عهده دارند.

را مطالعه نمایند سپس نسبت به مطالعه فایل  رد کارکنانراهنمای نحوه تکمیل فرم ارزیابی عملکابتدا فایل موظف اند 

 پیش رو اقدام نمایند.
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 ورود به کارتابل:

مراجعه نموده و   http://arzyabi.tums.ac.irبایست به سایت می ورود به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنانجهت 

 کلیک نمایند. ورود به سیستمگزینه برروی 

 

 

 گردد. ای به شکل زیر نمایان میبر روی لینک ورود به سیستم کلیک نمایید. صفحه       

http://arzyabi.tums.ac.ir/
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در نظر گرفته شده است. که  ملی کددر این صفحه در نام کاربری و کلمه عبور جهت کلیه پرسنل به صورت پیش فرض 

وارد کارتابل در سیستم ارزیابی  "ورود"و سپس با کلیک روی کادر  "2"و  "6"های ملی در کادرکد جهت ورود 

 شده است(.  کارتابلی در نظر گرفتهبرای هر کارمند شویم )عملکرد می

  خانه  اصلی آشنایی با صفحه

    شامل سامانه ارزیابی عملکرد -1

 کار    کارتابل گردش -2

       

 

 کارتابل گردش کار

 .نمایش داده می شود   کرده اند ، که فرمشان را تایید است در این مرحله در کارتابل رابط نام افرادی 

 می باشد. "بررسی شده"و  "در حال بررسی"در حالت پیش فرض گزینه های 
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فرم ویرایش "شامل: اضافه می گردد. جهت بهره بردارییی گزینه ها،)افراد(در صورت انتخاب یکی از رکوردها 

 "ویرایشجهت  ارزشیابی شوندهارسال به  "و "تایید"،  "ارزیابی

 

بررسی ، زیرموارد اشاره شده وارد فرم شده و نسبت به  "ویرایش فرم ارزیابی"با زدن گزینه  وردرک یک پس از انتخاب

  بازگشت داده می شود. ارزشیابی شونده به جهت ویرایش اطالعاتیا می شود وتایید 

 عملکرد در چهار سطح کارمندان، کارکنان پشتیبانی، مدیران پایه و مدیران میانی انجام میشود.ارزیابی 

 کارمندانفرم 

 بررسی شاخص های اختصاصی -الف

 نظارت بر شرح وظایف و عنوان شاخص

 موظف اند درارتباط با شاخص های اختصاصی نکات زیر را دقت نمایند:رابطین 

  .تدوین و یا تکمیل نمایدرا شاخص  2و حداقل   8موظف است حداکثر  ارزشیابی شونده -
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جستجو در "که با کلیک روی آیکون شده است  ها شرح وظیفه و شاخص در نظر گرفتهپست اکثربرای  -

 توان انتخاب نمود.مورد نظر را می و شاخص شرح وظیفه "هاشاخص

باشد باید فرد نسبت به تکمیل بند شرح وظیفه و تدوین ی که برای پست مورد نظر شاخص تعریف نشده در صورت -

 شاخص( 2و حداقل  8)حداکثر اقدام نماید.  شاخص بر اساس آن

در نظر گرفته  611حداکثر امتیاز و  611هدف مورد انتظار است  واحد سنجش آن درصدبرای شاخص هایی که  -

 امتیاز داده می شود. 5تا  6عملکرد از می شود و 

در نظر  5حداکثر امتیاز و   5هدف مورد انتظار است  واحد سنجش آن کمی و یا کیفیبرای شاخص هایی که  -

 داده می شود. امتیاز 5تا  6عملکرد از گرفته می شود و 

ذکر مختصر یکی از تحلیل عملکرد )علل عدم تحقق، نقاط قوت، نقاط ضعف و ارائه راهکار( مخصوص فرم  -

 کارکنان

 .ایند که شاخص ها به درستی تدوین شده باشدرابطین دقت نم -

 مورد اشاره شده در شکل زیر غیر متعارف می باشد.مثال : 
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 عمومیبررسی شاخص های  -ب

 باشد.بوده و  شامل سه محور می  11 عمومیهای امتیاز کل شاخص

 (محور ابتکار و خالقیت1

 (محور آموزش                 2                                              

 (محور رضایت مندی3                                                                                 

 ابتکار و خالقیت -1

 درج فایل ضمیمه اختیاری می باشد. استفاده از فناوری های نوین و نرم افزارهای کاربردی در انجام وظایفدر قسمت  -

در قسنمت ضنمیمه اجبناری اسنت و در      بارگذاری تصویر پیشننهاد ببنت شنده   : پیشنهاد برای بهبود انجام وظایفارائه  -

 سننامانه نظننام پیشنننهادات غیراینصننورت امیتننازی تعلننق نمننی گیننرد.  زم بننه ذکننر فقننط پیشنننهادهای ببننت شننده در   

(http://pishnahad.tums.ac.ir )   مورد قبول می باشد. رابطین نسبت به عنوان پیشنهاد و تاریخ ببت آن توجنه

 داشته باشند.

گواهی  بامطابقت عنوان انتخاب شده ست. بارگذاری گواهی مربوطه اجباری اارائه طرح های تحقیقاتی و اجرایی:  -

توسط رابطین الزامیست. در صورت وجود  شده ضمیمهگواهی  مطابقت شماره و تاریخ  وارد شده باو  شده ضمیمه

 مغایرت جهت ویرایش به ارزیابی شونده عودت گردد.

 

 

http://pishnahad.tums.ac.ir/
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در این قسمت نیز  بارگذاری تقدیرنامه ها و تشویق ها اجباری می باشد و رابطین باید توجه نمایند دریافت تشویق ها:  -

 داشته باشد.که عنوان تقدیرنامه با امتیاز کسب شده مطابقت 

 آموزش  -2

های آموزش را از سیستم آمنوزش  سیستم به صورت اتوماتیک دوره: این قسمت دوره های آموزشی ضمن خدمت -

در صنورتیکه امتینازی ببنت نشنده و ینا       نماید و فقط امکان نمایش وجنود دارد. و محاسبه کرده و درج میدریافت 

امتیاز ببت شده مورد قبول ارزشیابی شونده نیست رابطین موظفند پس از هماهنگی بنا رابطنین آموزشنی نسنبت بنه      

 اصالح امتیاز این قسمت اقدام نمایند.

ابطنین منی   انتقال تجارب شغلی: در این قسمت بارگذاری فایل ضمیمه اختیاری است و بررسی مستندات بر عهده ر -

 باشد.

: کارکنانی که تدریس در زمینه شنغل منورد   تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره های عمومی یا تخصصی -

تصدی از وظایف آنها می باشند از بند تدریس امتیاز کسب نمی کنند. تشخیص این موضوع بر عهنده رابطنین منی    

 و بررسی مستندات و تاریخ آن بر عهده رابطین است. باشد. برای سایر کارکنان بارگذاری فایل ضمیمه الزامیست

در این قسمت تطابق عنوان انتخاب شده توسط ارزیابی شونده و امتیناز کسنب شنده، بررسنی      کسب موفقیت ویژه: -

 مستندات به عهده رابطین است.

  رضایت همکارانبررسی  -(3

ایتمندی از مندی از کارمندان با ارباب رجوع   یا رضدر این قسمت هر یک از پرسنل فقط امتیاز یکی از دوبند )رضایت 

 کارمندان بدون ارباب رجوع( را دریافت خواهند کرد.

 

 صفحه زیرین ظاهر می شود.، زده را  "بستن صفحه "کلید و  انجام داده "ببت اطالعات "در پایان بررسی فرم
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شرح  صحیح ، عدم درج گواهیدر بررسی و ویرایش فرم چنانچه بد یل مختلف اعم از نداشتند  بازگشت فرم:

ارزشیابی بازگشت به  "کلید  نپس از انتخاب رکورد مورد نظر با زد، گواهی و......و...،  قابل قبول نبودن وظایف 

دلیل بازگشت ید اصالح نماید و تمام مواردی باپنجره زیر باز شده و در قسمت توضیحات  "شونده جهت ویرایش 

 .گرددذکر و به مالک سند ارسال می 
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 تایید فرم و تعیین ارزیاب

 

ی ارزیابنام می شود که الزام به وارد نمودن پنجره ای باز  "تایید"مورد نظر، با زده کلید )فرد( پس از انتخاب رکورد  -

 می باشد. کننده

 تیک پیش فرض برداشته شود. ،مدنظرنباشد وه فردی به صورت پیش فرض درج شدنام اگر در پنجره باز شده : 1 نکته

گزیننه   بنا زدن اشنتباهی شنده ایند منی توانیند در همنین صنفحه         متوجهچنانچه بعد از ارسال به کارتابل ارزیاب  :2نکته

که ارزیاب فرم مربوطنه  )در صورتی اقدام کنید. "لغوتایید "کلید  زدنمورد نظر، با  فردوپس از انتخاب  "بررسی شده"

 را باز نکرده باشد(
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 فرم کارکنان پشتیبانی

 بررسی شاخص های اختصاصی -الف

دانش ، ظ.ق 3:59ارکیفیت انجام ک، کمیت انجام کاردر فرم کارکنان پیشتیبانی شامل سه محور:  شاخص های اختصاصی

برای شاخص های  داتمستنای کلیه کارکنان پشتیبانی یکسان می باشد. بارگذاری است که بر اطالعات و مهارتهای شغلی

اختصاصی  امتیاز شاخص های نسبت به بررسی رابطین موظف اند با هماهنگی مدیر مربوطه اختصاصی الزامی نیست.

 کارکنان پشتیبانی اقدام نمایند.

 عمومیبررسی شاخص های  -ب

ن می باشد. محورهای شاخص های عمومی در فرم کارکنان پشتیبانی مشابه با فرم کارمندان و تعداد شاخص ها کمتر از آ

به آن توجه داشته باشند مشابه با فرم کارمندان است.باید  رابطینمواردی که   

 

 فرم مدیران پایه و میانی
 

 بررسی شاخص های اختصاصی -الف

 مستنداتذاری یکسان می باشد. بارگمدیران پایه و میانی ای کلیه در فرم مدیران پایه و میانی بر شاخص های اختصاصی

 برای شاخص های اختصاصی الزامی نیست.

 

 عمومیبررسی شاخص های  -ب

اید به آن ب رابطینمی باشد. مواردی که کارمندان مشابه با فرم مدیران پایه و میانی محورهای شاخص های عمومی در فرم 

 توجه داشته باشند مشابه با فرم کارمندان است.

  



 ویژه رابطین  راهنمای نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 

03 

 
 

 مدیریت پرسنل

 جهت استفاده از مدیریت پرسنل به صفحه اصلی رفته و آیتم ارزیابی عملکرد را انتخاب کنید.

  
 

  

 سپس از قسمت اطالعات پایه، گزینه مدیریت پرسنل را انتخاب نمائید.

 
 

آماری، پیگیری،  : بهره برداری ، امکان حه مدیریت پرسنل  ضمن دسترسی به اسامی کلیه پرسنل واحد محل خدمت صفدر

، حذف مجاز و غیر مجاز نمودن دسترسی پرسنل جستجوی نام، ،  ویرایش نوع فرم، تعیین و ویرایش سمت بررسی، تعیین و

)اسامی افرادی که در مراحل از کارتابل جهت برگشت فرم از هر مرحله طی شده به مستخدم ، وضعیت درگردش کار 

 و غیره توسط رابطین می باشد. مختلف میباشند  مرحله رابط ،  ارزیاب و....(

 شامل:ابزارها و گزینه هایی  

  نمایش می دهد. به همراه تعداد رکوردرا بی اسامی شش  فیلتر آماری که هر کدام به تنهایی یا ترکیوجود  - 

 "نمایش فرم"تاآخرین ستون که  " نام و نام خانوادگی"ستون از  29وجود جدول با  -

0 

2 

0 

2 
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و تغییر  برروی نام ستونبا قرار دان موس  دبرای جابجا نموده و نزدیک نمودن ستون دلخواه می توانی :6نکته

 اقدام شود. شکل موس 

و تغییر  زیر نام ستونبا قرار دان موس برروی  دتوانیمی : برای مرتب کردن اسامی بر اساس حروف الفبا 2نکته

 اقدام شود.  شکل موس
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 یابی عملکردات قبل از مجوز شروع ارزاقدام             

 ماه اشتغال داشته اند. 1حذف پرسنلی که کمتر از     -6

     بازدن مجاز و غیرمجاز "مدیریت پرسنل "ماه در صفحه  1کمتر از نل توضیح: امکان حذف پرس

  
 

 که در سامانه وجود ندارد. و اضافه نموده اسامی یابیاطمینان از آمار و اسامی مشمولین دوره ارز -2

  .از طریق کشوی بازشو اقدام گردد "نوع فرم "م ) چهار گانه ( در قسمت گزینه تعیین حیطه شمول: نوع فر -9

را ویرایش میکنید ودر صورت یکی بودن پست سازمانی و  "سمت "با زدن کلید ویرایش و از پنجره باز شده،  درج سمت :  -9

 سمت، الزامی به تکمیل نیست. 
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 رابط) مسئول ارزیابی عملکرد واحد(

انجام وظیفه می ، دسترسیمسئول ارزیابی عملکرد کارکنان واحد مربوطه که با توجه به نقش و میزان تابیر گذاری و 

 .کند

 وظایف رابطین محترم ارزیابی عملکرد کارکنان

تهیه لیست کارکنان رسمی و پیمانی که موظف به تکمیل فرم ارزیابی عملکرد هستند. اسامی کارکنانی که در  -6

اند و یا  ماه در آن واحد خدمت کرده 1دوره ارزیابی در مرخصی زایمان به سر می بردند، افرادی که کمتر از  

 ماه تبدیل وضع پیمانی شده اند مشخص گردد و گزینه غیرمجاز برای این افراد فعال شود. 1درکمتر از 

به کلیه پرسنل تاکید گردد که قبل از ورود به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان جهت تکمیل فرم ارزیابی، به نکات  -2

کیلوبایت جهت بارگذاری  911با حدکثر سایز  JPGسوند اسکن نمونه امضا و ذخیره با پ -ذیل توجه نمایند: الف

ها، تصویر پیشنهادهای ارائه شده در های عمومی از قبیل: تشویقتهیه مستندات مربوط به شاخص-در سامانه ب

های ویژه شامل مقاله، پوستر و....را تک تک های تحقیقاتی و اجرایی، کسب موفقیتسامانه نظام پیشنهادها، طرح
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