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ی رسمی و پیمان  ارزیابی عملکرد مدریان و کارکنان   

 غیرهیأت علمی 
شتی و ردمانیعلوم  دااگشنه    هرانت  زپشکی و خدمات بهدا
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 مقدمه 

رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارآیی و اثربخشی هر سازمانی از اصول اصلی پویایی          

ساس       ست لذا بر ا ستورالعمل سازمان ا شمارة   د  11/5/4992مورخ  44911/122اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان به 

آهین نامه اداری و اسععتخدامی کارکنان ریرهی     99 و ماده  معاونت توسعععه مدیریت و سععرمایه ان ععانی رهیر جم ور 

منظور سنجش میزان   به4994علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدما  ب داشتی و درمانی مصوب سال   

ساس          صور  منظم و برا ساالنه به  شخص  سازمانی و افزایش ب ره وری، عملکرد کارمندان در دوره های م تحقق اهداف 

شی، ب ره وری، افزایش         صی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که نتیجة آن در ارتقاء اثر بخ صا شاخص های عمومی و اخت

 لکرد، رضایت ذینفعان  و برخورداری از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد.کیفیت خدما ، پاسخگویی در مقابل عم

ستای اجرای ب ینه فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان،         ستورالعمل در را ص ای      د شاخ مزبور به منظور تعیین معیارها و 

د و در این فرآیند شععاهد  االمکان از اعمال سععلیقه های شععخصععی جلوگیری به عمل آیامتیازدهی ت یه گردیده، تا حتی

صل از ارزیابی            سازمانی حا شیم، تا با تکیه بر امتیازا  مکت به، به اهداف  صحیح تر و منطبق بر واقعیا  با امتیازاتی 

 دست یابیم.
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 :گروه هدف 

د. باشگروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلیه کارکنان ریر هیا  علمی دانشگاه از جمله کارمندان رسمی و پیمانی می 

شارلین موس ه که در چ ار گروه مدیران پایه ، مدیران میانی، کارکنان و کارکنان خدماتی طبقه بندی می شود می 

   بای ت فرم ای مربوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند.

 كاركنان خدماتي كنانكار مديران پايه)عملياتي( مديران مياني
 

  دانشگاه ستاد معاونین رهیر

 /دانشکده

  مدیران معاونین رهیر دانشگاه

 /دانشکده

  معاونین مدیران در ستاد

 دانشگاه/دانشکده

  روسای دانشکده ها/مراکز

 تحقیقا /آموزشکده ها

  معاونین روسای دانشکده ها/مراکز

 تحقیقا /آموزشکده ها

 و مراکز  روسای بیمارستان ا

 آموزشی درمانی

 معاونین روسای بیمارستان ا 

 ابیمارستان انمدیر  

 بیمارستان ا مدیر خدما  پرستاری 

 ب داشت و  های شبکه انمدیر

 درمان

 شبکه ب داشت و  مدیران معاونین

 درمان

 روسای مراکز ب داشت ش رستان 

 

 

  رهیر اداره در ستاد دانشگاه

 / دانشکده

  معاونین رهیر اداره در ستاد

 دانشگاه / دانشکده

  روسای گروه ا در ستاد

 کدهدانشگاه / دانش

  دانشکده  روسای ادارا

ها/مرکز تحقیقا /آموزشکده 

 ها

   معاونین روسای ادارا

دانشکده ها/مراکز 

 تحقیقا /آموزشکده ها

 رهیر خدما  پرستاری 

  روسای ادارا  امور عمومی

/ح ابداری/اداری درشبکه 

های ب داشت و درمان و 

 مرکز ب داشت ش رستان

  روسای مراکز ب داشتی و

/روستایی / درمانی ش ری 

 شبانه روزی

 روسای ادارا  بیمارستان ا 

   معاونین روسای ادارا

 بیمارستان ا

 آموزشگاه یا  انمدیر

 دبیرستان ب ورزی یا ب یاری

 سوپروایزر در  بیمارستان ا 

  

 

در سطوح کنان تمامی کار

از جمله کارشناس مختلف 

در این دسته قرار  م ئول

 می گیرند.

 

 

شارل کلیه کارکنان با    :م

ننععده،            چی، را ت ف نظععا

 ،و تکثیر چاپ متصعععدی

بان،       مت، نگ  خد پیشععع

مه         نا بان، تلفنچی،  بار

ین      رسععععان کن عععع ت  ،

 تاسی ا  و سرایدار

 



4 
 

 

 :فرم های ارزیابی و حیطه شمول آنها 

 مخصوص ارزیابی عملکرد مدیران میانی می باشد. 4-1و  4-4شماره های  فرم -الف

 عملکرد مدیران پایه )عملیاتی( می باشد.مخصوص ارزیابی  1-1و  1-4شماره  های فرم -ب

 می باشد. )ریر از کارکنان خدماتی( کارکنانمخصوص ارزیابی عملکرد  9-1و  9-4شماره  های فرم -ج

 می باشد. خدماتی مخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان 1-1و  1-4فرم های شماره -د

اختصاصی واحد تحت مدیریت و شاخص ای دیگری از جمله شاخص ای ارزیابی عملکرد مدیران شامل شاخص ای عمومی و 

-1الی  4-4ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء م ارت ا و توانمندی ای شغلی، رفتار شغلی و خدما  برج ته است )فرم های 

 و هر رشته شغلی و شرح وظایف آن تدوین شدهبر اساس که  اختصاصیارزیابی کارکنان شامل شاخص ای شاخص ای .(1

ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء م ارت ای شغلی، رفتار شغلی، خدما  برج ته و امتیازا  ویژه  عمومی با محور  شاخص ای

شاخص ای اختصاصی )کمیت انجام  شامل که خدماتی -پشتیبانیشاخص ای ارزیابی کارکنان  و (9-1و  9-4است )فرم های 

 باط اداری،ضظم و انن کار،کیفیت انجام کار و دانش م ارت ای شغلی( و شاخص ای عمومی شامل خالقیت و نوآوری،آموزش،

 .انطباق پذیری و رضایتمندی می باشد

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

 .هاي عمومي استبه شاخص

 نکاتی که در تدوین فرم ای ارزیابی عملکرد می بای ت مدنظر قرار گیرد:تذكر: 

 گردند.مشمول این دستور العمل می ان ریر هیا  علمیکلیه کارمند .4

سال مالک ارزیابی عملکرد و  نعیین نمره ارزیابی کارمند در  ،اشتغال به کارماه  9حداقل برای گروه هدف دارا بودن  .1

 مورد ارزیابی می باشد.

ماه )مرخصی زایمان، مرخصی 9و یا در مرخصی بیش از در ماموریت آموزشی تمام وقت  دوره ارزیابیکارمندانی که در  .9

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

 یرزیابادر سال شغل مورد تصدی سمت و  ،مالک تکمیل فرم ارزیابی، مغایر  پ ت سازمانی و سمت افراد در صور  .1

 .می باشد

ماه حضور و اشتغال به کار در سال مورد  9کارکنانی که طی سال ارزیابی بازنش ته می شوند در صور  داشتن  .5

 مورد ارزیابی قرار گیرند. می بای ت ارزیابی،
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 عنوان پ ت سازمانی در فرم دقیقا مطابق با حکم کارگزینی قید شود. .9

رادی که در دو سمت یا پ ت مختلف در دو حوزه متفاو  زیر نظر دو مدیر فعالیت نموده اند، با شاخص های اف .7

که بیشترین زمان را در آنجا به اختصاصی هر دو سمت یا پ ت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از مدیر واحدی 

 نمایند.انجام وظیفه مشغول می باشند، تاییدیه دریافت می

  :فرایند اجرا و مراحل تكمیل فرم های ارزیابی عملكرد 

ف  در انجام وظای 1یابی شععوندهموظف اسععت به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تالش و کوشععش ارز 4ارزیابی کننده -4

سی قرار داده    ، عملکرد وی را به محوله ا  ر تدابیری برای تقویت عملکرد و اقداماتیو طور م تمر و به دقت مورد برر

 آورد.  می به عمل  در طول دوره ارزیابی برای اصالح و ب بود عملکرد نیز

مدیر فعلی واحد به عنوان ارزیابی کننده بوده و برای هر مد  زمانی که در پ ت مدیریت قرار دارد می بای ت    تذكر:

 افراد زیرمجموعه را ارزیابی نماید و تغییر و تحوال  مدیریت نفی کننده وظیفه مدیر نمی باشد.

ارزیابی شعععونده موظف اسعععت فرم ای ارزیابی عملکرد را تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد نیاز ج ت تایید به    -1

 ارزیابی کننده تحویل نماید.

س  -9 شاخص های مندرج در فرم و   ارزیابی کننده در پایان دورة ارزیابی بر ا اس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره، 

شونده     مدارک سوی ارزیابی  شده از  سط     عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قرار داده و امتیاز اراهه  شده تو ا  ثبت 

 .  نماید بررسی میرا ( ر محل مربوطهبا توجه به دامنه امتیاز مشخص شده د برای هر عامل) ارزیابی شونده

در پرونده پرسعععنلی افراد   ، )مدیر یا رهیر واحد(    پر از تایید فرم ا توسعععط تایید کننده ن ایی        واحدهای تابعه    در  -1

 ره وری و تحول اداری خودداری شود.م تندا  به گروه ب فرم ها و از ارسال  بایگانی شود و 

)مدیر یا رهیر واحد(، ج ت بررسی فرم ها و درج   پر از تایید فرم ا توسط تایید کننده ن ایی  واحدهای ستادی  در  -5

 در پرونده پرسنلی به گروه ب ره وری و تحول اداری ارسال گردد.

 

  و اختصاصي عموميزيابي )امتياز عملکرد(  توسط ارزيابي شونده شاخص هاي پس از انجام خودار :9تذكر

و در آخر نمره   تأييدمافوق مستقيم توسط مقام   و دانشکده ها()در بيمارستانها، مراكز بهداشت و درمان 

ستادي گردد. در ميواحد تاييد  يا رئيسسط مدير  نهايي تو ست، معاونت ها،      حوزه هاي  ست، حرا )ريا

ر  و دمي شود  گزينش و ...(  امتياز مکتسبه هر دو فرم عمومي و اختصاصي توسط مقام مافوق فرد تأييد     

 .گرددميآخر نمره نهايي توسط مدير اجرايي واحد تاييد 

                                                           

رهیر امور اداری واحد در شاخص های عمومی و مقام مافوق کارمند در شاخص ای اختصاصی  4  

2
 کارمندان 
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ضاء مقام م ئول و ارزیابی کننده ج ت تایید فرم های ارزیابی، ب   :  2تذكر شد   م ر ام ه هیچ عنوان مورد تایید نمی با

 .)اصل امضا مورد قبول است(

ساالنه مالک  :3تذكر سناد و گواهی معتبر  ،در ارزیابی  سیون  اراهه ا شد و امتیاز به فعالیت ای انجام    با ثبت اتوما می با

 گرفته در راستای وظایف شغلی ثبت شده و گواهی های صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت.  

 

 گیرند.مورد تایید نمی باشد و مورد بررسی قرار نمی فرم های دارای خدشه و قلم خوردگی:  0تذكر

ن ایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعم از اشتباه در مجموع امتیازا  هرگونه ایراد و قصوری در فرم م ئول : 5 تذكر

و تغییر و اصالح  بودهشخص ارزیابی شونده  گروه تحول اداری،محاسبه شده در شاخص ا و محورها و ... پر از تایید 

 فرم ارزیابی عملکرد امکان پذیر نمی باشد.

رویت فرم ن ایی در سال از تاریخ  ماه یکظرف مد  در صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد  -9

ره ــهب به گروه)فرم ارزشیابی( ال اعتراض خود به صور  مکتوب به همراه فرم مربوطه عارسباید ن بت به ارزیابی، 

تعیین شده ن بت به نتیجه ارزیابی معترض شوند اعتراض اقدام نماید. کارکنانی که بعد از م لت  تحول اداري وري و

 قابل رسیدگی نخواهد بود.

مقام تایید کننده می تواند از اختیارا    ، دریافت و تکمیل فرم ارزیابی امضععاء و یا : در صععور  امتناع کارمند ازتذكر

را مرقوم و  "ارزیابی خودداری نموده انداز امضععای فرم "قانونی خود اسععتفاده و به جای امضععای ارزیابی شععونده عبار 

 تاریخ و امضا درج گردد.

سط            تذكر: ضاء آن و ثبت نظرا  تو ست و امتناع از ام سانی مفاد آن به کارمند ا ضاء فرم ارزیابی به منزله اطالع ر ام

 ارزیابی شونده، مالک درخواست بررسی و تجدید نظر نمی باشد.

ف موظ ،می باشدامور اداری واحد، مدیر واحد و ارزیابی شونده  رهیرمتشکل از  کهکمیته پاسخگویی به اعتراضا   -7

از بررسی نتایج تحقیقا  به عمل آمده تصمیم خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجه ارزیابی کارمند شاکی  پراست 

 اداری( ارسال نماید.کثر ظرف مد  دو ماه اعالم و به واحد متولی ارزیابی )گروه ب ره وری و تحول حدا

 

 مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد : 

میانگین امتیاز مکت به از مجموع امتیازا  شاخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای امتیازدهی  .4

 باشد.برای ارتقای رتبه کارمندان )با رعایت سایر شرایط( می
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 نکات:

  صل از ارزیابی از جمله تمدید قرارداد، کارمندانی که از پر کردن فرم ص ا ارزیابی امتناع ورزند، از نتایج حا اب،  نت

 و ... محروم خواهند شد و تبعا  احتمالی آن بر ع ده شخص کارمند می باشد. ارتقاء رتبه، ارتقاء شغلی 

       فرد  ای تدوین شده مغایر با شغل مورد تصدی    در فرم شاخص های اختصاصی، در صورتیکه شاخص/شاخص ه

شرح وظایف خود را در انت ای فرم وارد               صی مطابق با  صا شاخص اخت ست  شونده موظف ا شد ارزیابی  می با

 نماید.

            ضای از طرف مورد شد و ام شونده  با شیابی  شخص ارز تاکید می گردد فرم ارزیابی عملکرد باید مورد تایید 

م اجرایی هر واحد )مانند مدیر بیمارستان/  قبول نمی باشد. همچنین تمامی فرم ها باید به امضای  باالترین مقا

 مدیر دانشکده و ...( به عنوان تایید کننده ن ایی باشد.

 

 

 

 

 

 


