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 بخشنامه به كليه واحدها
 

فرم ضوابط تمديد قرارداد استخدام پيماني كاركنان غير هيأت  11/2/38مورخ  38/د/19658/115پيرو بخشنامه شماره 

 :استخدام پيماني به شرح زير مي باشدفرم ضوابط تمديد قرارداد  15علمي به استحضار مي رساند بند 

امتياز از عوامل امتياز آور جهت تمديد قرارداد مندرج در فرم مذكور جهت تمديد قرارداد يكساله  61الي  05كسب  -1

 .الزامي است

له امتياز از عوامل امتياز آور جهت تمديد قرارداد مندرج در فرم مذكور جهت تمديد قرارداد دوسا 41الي  60كسب  -8

 .الزامي است

امتياز به باال از عوامل امتياز آور جهت تمديد قرارداد مندرج در فرم مذكور جهت تمديد قرارداد سه ساله  40كسب  -9

 .الزامي است

با عنايت به مراتب فوق كسب امتيازات فوق الذكر به منظور تمديد مدت قرارداد كاركنان پيماني مالك عمل خواهد بود 

 .ت دستور فرماييد فرم پيوست از اين پس جهت تمديد قرارداد كاركنان مذكور مورد استفاده قرار گيردلذا خواهشمند اس

 



 بسمه تعايل

 داد استخدام پيمانيفرم تمديد قرار
 جمهوري اسالمي ايران                                 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور( 22-3)621-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور                                               فرم ع

 :كد ملي :نوادگينام و نام خا -2 :نام دستگاه -6

 :عنوان پست سازماني -5 :واحد سازماني-4

 :تاريخ خاتمه قرارداد مورد عمل -2                             :     تاريخ شروع قراردادمورد عمل-7 :محل جغرافيايي خدمت -1

حداكثر     :                                          عوامل امتياز آور جهت تمديد قرارداد -2

امتياز طبق 

 *طرح 

 امتياز

 كسب شده

بخشنامه )اعالم نظر ارباب رجوع مطابق فرمهاي نظر سنجي  -الف

 (24/61/6326مورخ665611/6611ماره

  61 نفر تعداد مراجعيني كه با ذكر نام اعالم نارضايتي نموده اند

  21 درصد نموده اند مراجعيني كه با ذكر نام اعالم رضايت تعداد

  21 نمره ارزشيابي مستخدم ارزيابي كيفي و كمي خدمات مستخدم متناسب با نمره ارزشيابي و نظر مدير واحد -ب

  21 ساعت ساعات آموزش مستخدم (امتياز 4ساعت  5به ازاء هر )طي دوره هاي اموزشي با سمينارهاي تخصصي --ج

  61 .هزينه هاء افزايش بهره وري و تسريع در انجام امور مردم مي گرددخالقيت، ابتكار و انجام كارهاي تحقيقاتي كه موجب كاهش  -د

  61 (نظير مطالعه كتب و مقاالت مرتبط شغلي)كوشش براي افزايش معلومات و مهارتهاي شغلي -ه

 :تشويق نامه از جانب  -و

 رييس بالفصل 
 3 امتياز

      رييس رئيس بالفصل 
 4 امتياز

          االترمديران سطح ب 
 5 امتياز

  تعداد  تعداد  تعداد

 

 

61 

 
 

 
       

  5 (24/61/26مورخ665641/6611مطابق با بخشنامه شماره )ارائه پيشنهادات ارزنده  -ز

  61 رعايت نظم و انضباط اداري -ح

  61 پشتكار و جديت در كار و انجام خدمات موثر با نظر مدير واحد ذيربط -ط

  5 عامل خاص -ي

  631 جمع

 :موارديكه موجب عدم تمديد قرارداد شده است -6

 (24/61/26مورخ  665611/6611بر اساس جمع بندي فرمهاي ماهانه نظر سنجي موضوع بخشنامه شماره )نارضايتي بيش از ده درصد مراجعين  -الف 

 دريافت بيش از دو بار اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي -ب 

 ت بيش از يكبار توبيخ كتبي بادرج در پرونده استخداميدرياف -ج 

 (به استثناي بندهاي الف و ب)قانون رسيدگي به تخلفات اداري  6محكوميت در يكي از حاالت مذكور در ماده  -د 

 (با تائيد دفتر رسيدگي به شكايات يا واحد حراست يا بازرسان طرح تكريم مردم)ده نسبت به عملكرد مستخدم نزد مدير وجود موارد شكايات اثبات ش -ه 

 حصول سوء سابقه طي دوران قرار داد پيشين -و 

 عدم نياز به خدمات مستخدم به علت منتفي شدن وظيفه و كار محوله -ز 
 

 :يربطاظهار نظر مدير و مقام مافوق واحد ذ -61

 تمديد قرارداد بر اساس امتيازات مكتسبه به مدت  -الف (   امتياز 51حداقل)يكسال (    امتياز 15حداقل )دو سال پيشنهاد مي گردد( امتياز 75حداقل )سه سال. 

 ل امتياز آور تائيد نمي گردددرصد از عوام51و يا كسب كمتر از  6تمديد قرارداد به علت مذكور در بند                     از رديف  -ب. 

 تاريخ                                     امضاء                                                  عنوان پست سازماني                                   م خانوادگي مسئول اموراداري واحدنام نا

 

 عنوان پست سازماني                                                  تاريخ                                     امضاء                                    نام ونام خانوادگي مسئول مدير واحد      

 

 تاريخ                                    امضاء                                        نام و نام خانوادگي مقام يا رئيس مافوق                                       عنوان پست سازماني           
 

 :صدور دستور رئيس دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان -66

 مديد مي گرددبا توجه به اعالم نياز مديريت مربوطه و امتياز مكتسبه از ارزيابي عملكرد مستخدم به مدت                  سال ت -الف. 

 نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت مستخدم اقدام گردد. و يا امتياز كسب شده توسط مستخدم قرارداد مستخدم تمديد نمي شود 6با توجه به رديف  -ب. 

 امضاء                        تاريخ                                             مقام مجاز از طرف ايشان                           عنوان پست سازماني        / نام و نام خانوادگي رئيس دستگاه

 
 

، 6و متناسب با ماهيت شغلي كاركنان خود و با رعايت تذكرات  27/66/26مورخ  262674/6211دستگاه اجرايي بر اساس ضوابط مذكور در بخشنامه شماره * 

 .گردد631به نحوي تعيين خواهند نمود كه جمع امتيازات برابر  بخشنامه مذكور حداكثر امتيازها را 3و  2
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