
 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 
درماني تهران، بهداشتي  

 معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع
 

یبسمه تعال  

 11/د/75352/111

72/11/1311 

 دارد

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

 44684088نمابر  49281بين تقاطع شيخ فضل ا... نوري و شهيد چمران تلفن  -بزرگراه شهيد همت غرب -آدرس: تهران

 مركز بهداشت/رياست محترم  دانشكدهمحترم / رياست محترم  مديريتمحترم / معاونت 

 بيمارستانو درمان / رياست محترم  شبكه بهداشترياست محترم 

 انستيتو/ رياست محترم  مركز تحقيقات/ رياست محترم  مركزآموزشي ودرمانيرياست محترم 

معاونم  متتمر     12/6/91/د ممرر  456/212بخشنامه شمااره   9 احتراماً،در ارتباط با اجرای مفاد ماده

ترسعه مدیری  و منابع وزارت متبرع ،مبنی بر اینکه مدیران وکارکنانی که مجارع امتیاز ارزیابی عالکرد آنها 

ار در طمرل  بم امتیاز باشد،از یک طبقه تشمریقیححداکرر یمک    55حداقل 99در پنج سال مترالی منتهی به سال

دار می شرند، به پیرس  فرایند اجرایی اعطای طبقه تشریقی کارکنان وجداول مربرط، ارسال                      خدم  (برخرر

می گردد،خراهشاند اس  دسترر فرمایند،ضان بررسی فرمهای ارزشیابی مشارلین براساس مفماد بخشمنامه   

عه سازمان وسرمایه انسانی ارسمال  وفرایند یاد شده، لیس  مشارلین اعطای طبقه تشریقی را به مدیری  ترس

تا در کایته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و نسب  به اعطای طبقه تشریقی کارکنان مشارل 

 اقدا  گردد.

 ضاناً در بررسی فرمهای ارزشیابی مشارلین مرارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

ل لیس  مشارلین طبقمه تشمریقی بمه    فرمهای ارزشیابی مشارلین حتااً می بایستی قبل ازتکای -1

تایید گروه طبقه بندی مشاغل وارزشیابی وماهرر به مهرارزشیابی مدیری  ترسعه سازمان وسرمایه 

 انسانی رسیده باشد. 

تشمریقی ناشمی از نتمایج ارزشمیابی     کارمندانی که در طرل خدم  خرد از یک و یا دو گمروه   -2

 عالکرد برخرردار گردیده اند، نیز می ترانند از یک طبقه تشریقی برخرردار گردند.

 می باشد. 1354سال پایه برای احتساب پنج سال مررد اشاره سال   -3

سال مترالی جه  اعطای طبقه تشریقی برای کارکنانی که قبالً  5شروع سال پایه برای احتساب -6

از گروه تشریقیناشی از نتمایج ارزشمیابی عالکمرد برخمرردار     1/1/1351و 1/1/1354تاریخهای  در

 متاسبه خراهد شد.  1355و 1351گردیده اند به ترتیب از سالهای 

اعطای طبقه تشریقی یادشده مشروط به رعای  سقف طبقات مجاز ،پیش بینی شده در جدول  -5

 حق شغل می باشد.

 امتیاز نباشد. 55ارزشیابی هرسال مشارلین می بایستی کاترازمجارع  -4          


