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«بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

به مورخ شندوان از روز برای کلیه کارکن سامانه ارزیابی عملکرد کارکنانرساند بدین وسیله به استحضار می

لمی باشد. بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران رسمی و پیمانی غیرهیأت عبرداری میقابل بهره 27/02/1400

در سامانه تکمیل نمایند.  خود را 1400نامه سال فرم موافقتو همچنین  99فرم ارزیابی سال دانشگاه موظفند 

 محترم برسد:خواهشمند است نکات ذیل به نحو شایسته به اطالع کلیه همکاران 

باشد. الزم به ذکر است می 31/03/1400لغایت  27/02/1400مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان از تاریخ  (1
 د. ها از طریق سامانه امکانپذیر نخواهد بوپس از پایان مهلت امکان تغییر و ارسال فرم

همچنین نشانی سامانه  دسترسی به سامانه از طریق پورتال معاونت توسعه، مدیریت توسعه امکانپذیر است (2
 باشد. می http://arzyabi.tums.ac.irبصورت مستقیم 

 شود:شکل ذیل نمایش داده می "ثبت ارزیابی"پس از انتخاب  (3

 
 پس از انتخاب دوره ارزیابی مد نظر نسبت به تکمیل فرم خود اقدام نمائید. 

 
 1399تکمیل فرم ارزیابی سال نکات مربوط به 

باشد لذا رابطین دقت نمایند فقط مشخصات کارکنان رسمی می 1399با توجه به اینکه دوره ارزیابی سال  (4
 اند را در سامانه بررسی نمایند. ماه در آن واحد مشغول به کار بوده 6و پیمانی که بیشتر از 

 بتدا اموظفند  انددهنشنامه مرحله نخست ارزیابی آن دسته از همکارانی که موفق به تکمیل فرم موافقت 

  ارسال نمایند.  کنندهارزیابیتعریف و جهت تأیید به مقام اختصاصی  شاخص( 10)ده 

 اند پس از تکمیل ( را انجام داده99نامه سایر همکارانی که مرحله نخست ارزیابی )تکمیل فرم موافقت
 به رابط واحد ارسال نمایند.  های عمومی فرم خود راشاخص

سرعت برای هر ردیف( بر  و)با توجه به درج کیفیت  های اختصاصیشاخص امتیازدهیدر این مرحله  (5

 باشد. می کنندهمقام ارزیابیعهده 

لمی عیرهیأت انی غجهت مطالعه بیشتر به دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران رسمی و پیم (6
 دانشگاه مراجعه گردد.  
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ن شیوع رد در زماملکعدر راستای تشویق کارکنان درگیر مقابله با بیماری کرونا، محورِ سایر با شاخص  (7

یید ران به تأسامی کارکنان و مدیاابی لحاظ شده است. الزم است های ارزیامتیاز( در فرم 6)حداکثر  کرونا
 باالترین مقام هر واحد رسیده و فایل ضمیمه آن در سامانه بارگذاری گردد. 

کمیل توجه به ، با تانتکمیل فرم پایش عملکرد کارکندر فرم ارزیابی مدیران پایه و میانی، امتیاز آیتم  (8
ریزی و تعالی امهتوسط گروه برن 1399ان زیرمجموعه خود طی سال فرم بازخورد و پایش عملکرد کارکن

 گردد.منابع انسانی لحاظ می

ودکار در خبصورت  99مربوط به سال  ثبت تجربه)شغلی و عمومی( و همچنین آیتم  ساعت آموزشی (9
 باشد. سامانه درج شده است و تغییر بصورت دستی امکانپذیر نمی

ه مشغول به کار ماه در واحدهای دانشگا 6های کشور بوده و بیش از افرادی که مأمور از سایر دانشگاه (10
ت دستی تکمیل باشد الزم است فرم ارزیابی عملکرد خود را بصوراند و پرونده آنها در دانشگاه مبدأ میبوده

امانه صورت سز طریق انان سایر کارک و به دانشگاه مبدأ ارسال نمایند. الزم به ذکر است کلیه فرآیند برای
 خواهد گرفت. 

 

 1400نامه سال نکات مربوط به تکمیل فرم موافقت
 الزامی است. لیه کارکنانکبرای با توجه به دستورالعمل دانشگاه  1400نامه سال موافقتتکمیل فرم  (11

ل فرآیند مل، تکمینامه در موعد مقرر استنکاف نمایند، طبق دستورالعکارکنانی که از تکمیل فرم موافقت
 باشد.می های اختصاصیدرصد امتیاز شاخص 40به کسر حداقل ارزیابی آنها منوط 

نماید و پس از می سالنامه، ابتدا کارمند فرم را برای مقام مافوق )ارزیاب( ارپس از تکمیل فرم موافقت (12
ه فقط یکبار شود. کارمند در این مرحلکننده، فرم به کارمند جهت رویت برگشت داده میتأیید مقام ارزیابی

کننده نافذ یهای عملکردی خود را دارد و اگر مورد قبول واقع نشد، نظر ارزیابحق اعتراض به شاخص
نهایی  وع مرحلهنماید. فرم تا شرط واحد ارسال میخواهد بود. در صورت نداشتن اعتراض فرم را به راب

 ماند. )پیوست(ارزیابی در کارتابل رابط باقی می

با  احدهاوقط رابطین ف هدر صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر و رفع مشکالت احتمالی کارکنان واحدها در سامان

 نژاد( تماس حاصل نمایند.هندس نادری)سرکار خانم م 81634039کار خانم قادری( و )سر 81633597های شماره
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