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ی و پیمانی رسم  ارزیابی عملکرد مدریان و کارکنان   

 غیرهیأت علمی 
شت علوم  دااگشنه    تهران ی و ردمانیزپشکی و خدمات بهدا

4931  

  



2 
 

 مقدمه 

رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارآیی و اثربخشی هر سازمانی از اصول اصللی وویلایی   

 11/5/4992ملور    44911/122اجرایی ارزیابی عملکلرد کارمنلدان بلم رلمار       دستورالعملسازمان است لذا بر اساس 

آئلین ناملم ادارو و اسلتخدامی کارکنلان ییرهیل         99 و ملاد    معاونت توسعم مدیریت و سرمایم انسانی رئیس جمهور

منظور سنجش میزان  بم4994علمی دانشگا  ها و دانشکد  هاو علوم وزرکی و خدما  بهدارتی و درمانی مصوب سال 

تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهر  ورو، عملکرد کارمندان در دور  هاو مشخص ساالنم بم صلور  ملنظو و براسلاس    

راخص هاو عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت کم نتیجة آن در ارتقاء اثر بخشی، بهلر  ورو، افلزایش   

 لکرد، رضایت ذینفعان  و برخوردارو از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد رد.کیفیت خدما ، واسخگویی در مقابل عم

مزبور بم منظور تعیلین معیارهلا و راخصلهاو     دستورالعملدر راستاو اجراو بهینم فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان،     

د و در ایلن فرآینلد رلاهد    االمکان از اعمال سلیقم هاو رخصی جلوگیرو بم عملل آیل  امتیازدهی تهیم گردید ، تا حتی

امتیازاتی صحیح تر و منطبق بر واقعیا  باریو، تا با تکیم بر امتیازا  مکتسبم، بلم اهلداف سلازمانی حاصلل از ارزیلابی      

 دست یابیو.
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 :گروه هدف 

بارد. گرو  هدف ارزیابی عملکرد رامل کلیم کارکنان ییر هیا  علمی دانشگا  از جملم کارمندان رسمی و ویمانی می 

رایلین موسسم کم در چهار گرو  مدیران وایم ، مدیران میانی، کارکنان و کارکنان خدماتی طبقم بندو می رود می 

   بایست فرمهاو مربوط بم خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند.

 كاركنان خدماتي كنانكار مديران پايه)عملياتي( مديران مياني
 

  دانشگا  ستاد معاونین رئیس

 /دانشکد 

   مدیران معاونین رئیس دانشگا

 /دانشکد 

  معاونین مدیران در ستاد

 دانشگا /دانشکد 

  روساو دانشکد  ها/مراکز

 تحقیقا /آموزرکد  ها

  معاونین روساو دانشکد  ها/مراکز

 تحقیقا /آموزرکد  ها

 و مراکز  روساو بیمارستانها

 آموزری درمانی

 معاونین روساو بیمارستانها 

 هابیمارستان انمدیر 

 بیمارستانها مدیر خدما  ورستارو 

 بهدارت و  هاو ربکم انمدیر

 درمان

 ربکم بهدارت و  مدیران معاونین

 درمان

 روساو مراکز بهدارت رهرستان 

 

 

   رئیس ادار  در ستاد دانشگا

 / دانشکد 

  معاونین رئیس ادار  در ستاد

 دانشگا  / دانشکد 

  روساو گروهها در ستاد

 کد دانشگا  / دانش

  دانشکد   روساو ادارا

ها/مرکز تحقیقا /آموزرکد  

 ها

   معاونین روساو ادارا

دانشکد  ها/مراکز 

 تحقیقا /آموزرکد  ها

 رئیس خدما  ورستارو 

  روساو ادارا  امور عمومی

/حسابدارو/ادارو درربکم 

هاو بهدارت و درمان و 

 مرکز بهدارت رهرستان

  روساو مراکز بهدارتی و

/روستایی / درمانی رهرو 

 ربانم روزو

 روساو ادارا  بیمارستانها 

   معاونین روساو ادارا

 بیمارستانها

 آموزرگا  یا  انمدیر

 دبیرستان بهورزو یا بهیارو

 سووروایزر در  بیمارستانها 

  

 

در سطوح کنان تمامی کار

از جملم کاررناس مختلف 

در این دستم قرار  مسئول

 می گیرند.

 

 

 :مشایلکلیم کارکنان با 

نظللللافتچی، راننللللد ،  

 ،و تکثیلر  چلا   متصدو

ویشلللخدمت، نگهبلللان، 

بایبللان، تلفنچللی، نامللم 

، تکنسلللللین رسلللللان

 تاسیسا  و سرایدار
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 :فرم های ارزیابی و حیطه شمول آنها 

 مخصوص ارزیابی عملکرد مدیران میانی می بارد. 4-1و  4-4رمار  هاو  فرم -الف

 عملکرد مدیران وایم )عملیاتی( می بارد.مخصوص ارزیابی  1-1و  1-4رمار   هاو فرم -ب

 می بارد. )ییر از کارکنان خدماتی( کارکنانمخصوص ارزیابی عملکرد  9-1و  9-4رمار   هاو فرم -ج

 می بارد. خدماتی مخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان 1-1و  1-4فرم هاو رمار  -د

اختصاصی واحد تحت مدیریت و راخصهاو دیگرو از جملم راخصهاو ارزیابی عملکرد مدیران رامل راخصهاو عمومی و 

-1الی  4-4ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء مهارتها و توانمندیهاو رغلی، رفتار رغلی و خدما  برجستم است )فرم هاو 

 و هر ررتم رغلی و ررح وظایف آن تدوین رد بر اساس کم  اختصاصیارزیابی کارکنان رامل راخصهاو راخصهاو .(1

ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء مهارتهاو رغلی، رفتار رغلی، خدما  برجستم و امتیازا  ویژ   عمومی با محور  راخصهاو

راخصهاو اختصاصی )کمیت انجام  رامل کم خدماتی -وشتیبانیراخصهاو ارزیابی کارکنان  و (9-1و  9-4است )فرم هاو 

 باط ادارو،ضظو و انن کار،کیفیت انجام کار و دانش مهارتهاو رغلی( و راخصهاو عمومی رامل خالقیت و نوآورو،آموزش،

 .انطباق وذیرو و رضایتمندو می بارد

امتياز مربوط  01هاي اختصاصي و امتياز مربوط به شاخص 41باشد كه مي 911مجموع امتياز در هر سطح ارزيابي 

 .هاي عمومي استبه شاخص

 نکاتی کم در تدوین فرمهاو ارزیابی عملکرد می بایست مدنظر قرار گیرد:تذكر: 

 گردند.مشمول این دستور العمل می ان ییر هیا  علمیکلیم کارمند .4

سال مالک ارزیابی عملکرد و  نعیین نمر  ارزیابی کارمند در  ،ارتغال بم کارما   9حداقل براو گرو  هدف دارا بودن  .1

 مورد ارزیابی می بارد.

ما  )مرخصی زایمان، 9و یا در مرخصی بیش از در ماموریت آموزری تمام وقت  دور  ارزیابیکارمندانی کم در  .9

 مشمول این دستور العمل نمی گردند. بم سر می برند  مرخصی بدون حقوق و یا استعالجی و ...(

در سال رغل مورد تصدو سمت و  ،مالک تکمیل فرم ارزیابی، مغایر  وست سازمانی و سمت افراد در صور  .1

 .می بارد رزیابیا

ما  حضور و ارتغال بم کار در سال مورد  9کارکنانی کم طی سال ارزیابی بازنشستم می روند در صور  دارتن  .5

 مورد ارزیابی قرار گیرند. می بایست ارزیابی،
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 عنوان وست سازمانی در فرم دقیقا مطابق با حکو کارگزینی قید رود. .9

رادو کم در دو سمت یا وست مختلف در دو حوز  متفاو  زیر نظر دو مدیر فعالیت نمود  اند، با راخص هاو اف .7

کم بیشترین زمان را در آنجا بم اختصاصی هر دو سمت یا وست مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از مدیر واحدو 

 نمایند.انجام وظیفم مشغول می بارند، تاییدیم دریافت می

  :فرایند اجرا و مراحل تكمیل فرم های ارزیابی عملكرد 

ف در انجلام وظلای   1یلابی رلوند   موظف است بم منظور آگاهی از کیفیت و میزان تالش و کورش ارز 4ارزیابی کنند  -4

را  تدابیرو براو تقویت عملکلرد و اقلداماتی  و طور مستمر و بم دقت مورد بررسی قرار داد  ، عملکرد وو را بم محولم

 آورد.  می بم عمل  در طول دور  ارزیابی براو اصالح و بهبود عملکرد نیز

مدیر فعلی واحد بم عنوان ارزیابی کنند  بود  و براو هر مد  زمانی کم در وست مدیریت قرار دارد می بایست  تذكر:

 افراد زیرمجموعم را ارزیابی نماید و تغییر و تحوال  مدیریت نفی کنند  وظیفم مدیر نمی بارد.

ارزیابی روند  موظف است فرمهاو ارزیابی عملکرد را تکمیل نمود  و بم همرا  مدارک ملورد نیلاز جهلت تاییلد بلم       -1

 ارزیابی کنند  تحویل نماید.

اس نتایج ارزیابی بعمل آمد  در طول دور ، راخص هاو مندرج در فلرم و  ارزیابی کنند  در وایان دور  ارزیابی بر اس -9

ا  ثبلت رلد  توسل     عملکرد و رفتار وو را مورد ارزیابی قرار داد  و امتیاز ارائم رد  از سوو ارزیابی روند  مدارک

 .  نماید بررسی میرا ( ر محل مربوطمبا توجم بم دامنم امتیاز مشخص رد  د براو هر عامل) ارزیابی روند 

تحول بهره وري و گروه كارشناسان  ، )مدير يا رئيس واحد( پس از تاييد فرمها توسط تاييد كننده نهايي -4

جهت بررسي فررم هرا در واحردها ح رور     طبق برنامه زمان بندي كه متعاقباً اعالم خواهد شد،  اداري 

 تحول اداري خودداري شود.ره وري و مستندات به گروه بهفرم ها و از ارسال لذا  ،خواهند داشت

 

و  عمرومي زيابي )امتياز عملکررد(  توسرط ارزيرابي شرونده شراخص هراي       پس از انجام خودار :9تذكر

و  تأييرد مافوق مستقيم توسط مقام   و دانشکده ها()در بيمارستانها، مراكز بهداشت و درمان  اختصاصي

)رياسرت، حراسرت،    حوزه هاي ستاديگردد. در ميواحد تاييد  يا رئيسسط مدير در آخر نمره نهايي تو

معاونت ها، گزينش و ...(  امتياز مکتسبه هر دو فرم عمومي و اختصاصي توسط مقام مافوق فررد تأييرد   

 .گرددميو در آخر نمره نهايي توسط مدير اجرايي واحد تاييد مي شود 

                                                           

رئیس امور ادارو واحد در راخص هاو عمومی و مقام مافوق کارمند در راخصهاو اختصاصی  4  

2
 کارمندان 
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م هیچ عنوان مورد تاییلد نملی بارلد    ارزیابی، بمهر امضاء مقام مسئول و ارزیابی کنند  جهت تایید فرم هاو :  2تذكر

 .)اصل امضا مورد قبول است(

می بارد و امتیاز بلم فعالیتهلاو انجلام     با ثبت اتوماسیون ارائم اسناد و گواهی معتبر ،در ارزیابی ساالنم مالک :3تذكر

 گرفتم در راستاو وظایف رغلی ثبت رد  و گواهی هاو صادر  در همان دور  تعلق خواهد گرفت.  

 

 گیرند.مورد تایید نمی بارد و مورد بررسی قرار نمی فرم هاو داراو خدرم و قلو خوردگی:  4تذكر

نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعو از ارتبا  در مجموع امتیازا  هرگونم ایراد و قصورو در فرم مسئول : 5 تذكر

و تغییر و اصالح  بود رخص ارزیابی روند   گرو  تحول ادارو،محاسبم رد  در راخصها و محورها و ... وس از تایید 

 فرم ارزیابی عملکرد امکان وذیر نمی بارد.

رویت فرم نهایی در سال از تاریخ  ما  یکظرف مد  در صورتی کم کارمند بم نتیجم ارزیابی خود معترض بارد  -5

 به گروه)فرم ارزریابی( ال اعتراض خود بم صور  مکتوب بم همرا  فرم مربوطم لارسباید نسبت بم ارزیابی، 

تعیین رد  نسبت بم نتیجم ارزیابی معترض اقدام نماید. کارکنانی کم بعد از مهلت  تحول اداري ره وري ورربه

 روند اعتراض قابل رسیدگی نخواهد بود.

مقام تایید کننلد  ملی توانلد از اختیلارا       ، دریافت و تکمیل فرم ارزیابی امضاء و یا : در صور  امتناع کارمند ازتذكر

را مرقلوم و  "ارزیلابی خلوددارو نملود  انلد    از امضاو فرم "قانونی خود استفاد  و بم جاو امضاو ارزیابی روند  عبار 

 تاریخ و امضا درج گردد.

امضاء فرم ارزیابی بم منزلم اطالع رسانی مفاد آن بم کارمند است و امتناع از امضلاء آن و ثبلت نظلرا  توسل       تذكر:

 ارزیابی روند ، مالک درخواست بررسی و تجدید نظر نمی بارد.

موظف  ،می باردامور ادارو واحد، مدیر واحد و ارزیابی روند   رئیسمتشکل از  کمکمیتم واسخگویی بم اعتراضا   -9

از بررسی نتایج تحقیقا  بم عمل آمد  تصمیو خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجم ارزیابی کارمند  وساست 

 ادارو( ارسال نماید.کثر ظرف مد  دو ما  اعالم و بم واحد متولی ارزیابی )گرو  بهر  ورو و تحول راکی حدا

 

 مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد : 

میانگین امتیاز مکتسبم از مجموع امتیازا  راخص هاو عمومی و اختصاصی در طول دور ، مبناو امتیازدهی  .4

 بارد.براو ارتقاو رتبم کارمندان )با رعایت سایر ررای ( می
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 نکات:

  نتصلاب،  ا ارزیابی امتناع ورزند، از نتایج حاصل از ارزیابی از جملم تمدید قرارداد،کارمندانی کم از ور کردن فرم

 و ... محروم خواهند رد و تبعا  احتمالی آن بر عهد  رخص کارمند می بارد. ارتقاء رتبم، ارتقاء رغلی 

 فلرد  او تدوین رد  مغایر با رغل مورد تصدو در فرم راخص هاو اختصاصی، در صورتیکم راخص/راخص ه

می بارد ارزیابی روند  موظف است راخص اختصاصی مطابق با رلرح وظلایف خلود را در انتهلاو فلرم وارد      

 نماید.

       تاکید می گردد فرم ارزیابی عملکرد باید مورد تایید رخص ارزریابی رلوند   بارلد و امضلاو از طلرف ملورد

مقلام اجرایلی هلر واحلد )ماننلد ملدیر       قبول نمی بارد. همچنین تمامی فرم هلا بایلد بلم امضلاو  بلاالترین      

 بیمارستان/ مدیر دانشکد  و ...( بم عنوان تایید کنند  نهایی بارد.

 

 

 

 

 

 


