شماره:

معاونت/واحد:
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فرم شماره ( )1-1محورها و شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد مديران مياني

مشخصات ارزیابی شونده

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

کدملی

نوع استخدام

عنوان شغل مورد تصدی
امتیاز مکتسبه

محورها

شاخص ها

سقف امتیاز

امتیاز خود ارزیابی

(توسط مقام
مافوق)

ریزی

برنامه

تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت و عملياتي ،پيش بيني عمليات سالهاي آتي ،پيش
بيني نيازها و مشكالت و احتياجات

8

(خيلي خوب ، 8:خوب 5:و متوسط)3:

کنترل

هدایت و

منابع انسانی

استفاده از

ايجاد انگيزه در کارکنان ،ارزشيابي صحيح کارکنان (مديران پايه و کارکنان) ،بازبيني
اثربخشي کار ،پيگيري و نظارت بر کارها

6

(خيلي خوب ، 6:خوب 4:و متوسط)2:
شناخت کافي از نيروي انساني (شامل شناخت از استعداد و توانايي ،خالقيت ،تجربه،
تخصص) ،ايجاد فرصت پيشرفت و ارتقا براي کارکنان ،توجه به نظام شايسته ساالري،
رعايت عدالت در توزيع کار ،منطقي بودن انتظار از کارکنان

8

(خيلي خوب ، 8:خوب 5:و متوسط)3:

خالقیت و نوآوری

برخوردار بودن از ديد گسترده در مسائل مختلف ،قدرت ارائه و استدالل ايده هاي
نوين در کار ،توانايي استدالل و تحليل فرصت ها و تهديدهاي محيطي و نقاط ضعف
و قوت سازمان ،متهور بودن در انجام کارهاي مهم و پويا،قدرت رويارويي با مسائل
و مشكالت از طريق ارائه راه حل هاي مناسب
(خيلي خوب ، 6:خوب 4:و متوسط)2:

6

تحلیل عملکرد (علل عدم تحقق اهداف،
نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها)

شماره:

معاونت/واحد:
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تصمیم گيري

اتخاذ تصميم هاي بهنگام و مطابق طرح ها و برنامه ها ،قاطعيت و مصمم بودن در
اتخاذ تصميم ،آينده نگري در اتخاذ تصميم ،پيگيري مداوم تصميم اتخاذ شده

6

(خيلي خوب ، 6:خوب 4:و متوسط)2:
ايجاد فضاي اعتماد و تفاهم در محيط کار ،ارتباط موثر با مديران پايه ،انتقال اطالعات

ارتباط

به مديران پايه و کارکنان ،ارتباط موثر ستاد  -واحد  ،حضور موثر در جلسات و
توانايي نتيجه گيري از مذاکرات ،ابراز نظر سازنده در جلسات

6

(خيلي خوب ، 6:خوب 4:و متوسط)2:
جمع امتياز

44

امتياز مكتسبه

معاونت/واحد:

شماره:
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رديف

محورها

فرم شماره ( )1-2محورها و شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد مديران مياني
شاخصهاي عمومي
-

سقف
امتياز

برنامه ريزي (معيارهايي مانند پايش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مديريت ،بررسي و تحليل ستون تحليل عملكرد فرم
ارزيابي عملكرد کارمندان و تهيه و تنظيم به موقع اهداف شغلي و برنامههاي توسعه کارمندان و واحد تحت مديريت بر اساس
تحليل عملكرد و ()...با نظر مدير ؛ عالي تا 7امتياز ،خوب تا  5امتياز ،متوسط تا 3امتياز)

1

ابتکار و خالقیت

2

-

توانايي در تقسيم کار و گروهبندي فعاليتها(با نظر مدير ؛ عالي تا 7امتياز ،خوب تا  5امتياز ،متوسط تا 3امتياز)

-

ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف (ثبت پيشنهاد در سامانه نظام پيشنهادات تا  5امتياز ،تصويب پيشنهاد در کميته نظام پيشنهادها

14

آموزش

تا  6امتياز)
-

ارائه طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي(با تأييد مدير تا 4امتياز ،طرح منجر به صدور مصوبه يا بخشنامه تا  7امتياز و طرح منجر به
تصويب قانون تا  14امتياز)

-

دريافت تشويقها شامل :نشانهاي دولتي و تقديرنامه از رييسجمهور( 14امتياز) ،وزير يا معاون رييسجمهور(8امتياز) ،معاون وزير
و مقامات همطراز از قبيل رئيس دانشگاه (7امتياز) ،استاندار(8امتياز) ،معاون رئيس دانشگاه (5امتياز) ،مدير کل با مقامات همطراز از
قبيل رئيس بيمارستان ،کليه مديران معاونين رئيس دانشگاه (4امتياز) و مقامات پايينتر از قبيل :مدير بيمارستان و مديره

14

پرستاري(3امتياز) ،کسب عنوان کارمند نمونه از جشنواره شهيد رجايي (14امتياز) ،دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم
(5امتياز) ،دريافت تقديرنامه طرح تكريم از رئيس واحد يا بيمارستان (5امتياز) ،هيأتهاي نظارت و اجرائي انتخابات کشور (تا  6امتياز)
نكته مهم :در خصوص دريافت تشويق ها و تقديرنامه ها ،چنانچه از هر مقامي (مانند رئيس دانشگاه) بيش از يک تقديرنامه دريافت شده
باشد فقط امتياز يک تقديرنامه در آن سال محاسبه مي گردد.
-

آموزش ضمن خدمت (تا  14امتياز)

-

انتقال تجارب شغلي با تاييد مدير واحد (تا 3امتياز)

-

تدريس در زمينه شغل مورد تصدي در دورههاي عمومي يا تخصصي (با تأييد مدير تا  14امتياز)

24

خودارزيابي

امتياز مكتسبه

شماره:

معاونت/واحد:

-
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کسب موفقيتهاي ويژه شامل (دريافت تأييديه و جايزه از مراکز معتبر تخصصي مرتبط(14امتياز) ،تأليف با ترجمه کتاب در زمينه
شغلي (تأليف  24و ترجمه  14امتياز) ،تأليف يا ترجمه مقاله در زمينه شغلي(تأليف تا 14و ترجمه تا 5امتياز) ،سخنراني در همايش
علمي مرتبط(6امتياز)  ،ارائه پوستر در همايش علمي مرتبط (5امتياز) و تدوين گزارش تخصصي مرتبط با شغل (تا14امتياز)

رضایتمندی

3

-

رضايت مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع (بر اساس نظرسنجي انجام شده؛ عالي تا  14امتياز ،خوب تا  7امتياز ،متوسط تا 4امتياز)

-

رضايت از کارمندان بدون اربابرجوع(با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهاي؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط کار،
رعايت انضباط اداري شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظايف و تكاليف محوله)(عالي تا  14امتياز ،خوب تا  7امتياز،
متوسط  4امتياز)

24

الزم به ذکر است هر يک از پرسنل امتياز مربوط به يكي از دو بند باال را دريافت خواهد کرد( .داراي ارباب رجوع يا بدون ارباب رجوع)
-

رضايت همكاران(عالي تا  14امتياز ،خوب تا 7امتياز ،متوسط تا  4امتياز)
64

جمع شاخصهای عمومی
جمع شاخصهای اختصاصی

تأييد ارزيابي شونده( :نام و نامخانوادگي ،تاريخ و امضاء)

جمع شاخصهای عمومی 

تأييد ارزيابي کننده ( نام و نامخانوادگي ،تاريخ و امضاء)

جمع کل

144

امضاي تأييدکننده ( نام و نامخانوادگي ،تاريخ و امضاء)

