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  »دستورالعمل اجراي ارزشيابي « 
  
  .رفتاری مورد استفاده قرار می گيرد  فرم ها به منظور ارزشيابی و تعيين شایستگی کارکنان در ابعاد عملکردی ، توسعه و این

   سنجش معيارهای
  هفعاليتها و نتایج حاصل از انجام وظایف محول :عملکرد          -١

در چارچوب انتظارات مقامات مافوق در طول دوره ارزشيابی  فعاليتها ، پروژه و طرحهایی است که فرد در راستای اهداف سازمانی و: عملکرد ، شامل  معيارهای
  .که از اجرای این فعاليتها بدست می آید  انجام می دهد و نيز نتایجی

ارتقاء کارآیی و اثر بخشی واحد  بهبود عملکرد فردی ، بهبود عملکرد سایر کارکنان و مرئوسين ، ودر جهت ارتقاء دانش و فرد   فعاليتهایی که:  توسعه         -٢
  :ذیل می باشد  سازمانی تحت سرپرستی انجام می دهد ، که شامل بندهای

  . یا خودآموزی انجام می دهد طریق دوره های آموزشی فعاليتهای آموزشی که کارکنان جهت افزایش دانش و مهارت شغلی خود از: توسعه فردی  -٢- ١
شونده به همکاران واحد سازمانی خود و کارکنان سایر دستگاه  آموزشها و راهنمایی هایی که ارزشيابی: انتقال دانش و مهارتهای شغلی خود به دیگران  -٢- ٢

   .ها ارائه می نماید
  . شغلی که فرد با استفاده از روشهای جدید فناوری اطالعات انجام می دهدفعاليتهای : بکارگيری روشهای جدید فناوری در انجام وظایف سازمانی -٢- ٣
فعاليتها و اقداماتی که مدیر یا سرپرست جهت افزایش دانش و مهارتهای شغلی و  : توسعه و بهسازی عملکرد شغلی و رفتار کارکنان تحت سرپرستی -٢- ۴

 .عملکرد و رفتار کارکنان انجام می دهد  بهبود
 .ارتقاء کارآیی و اثربخشی فعاليتهای واحد انجام می دهد  فعاليتهایی که مدیر جهت: ه و بهسازی واحد تحت سرپرستی  توسع-٢- ۵
 به منظور رفع مشکالت شغلی و بهبود عملکرد سازمانی که به تائيد شورای پذیرش و بررسی ارائه راهکارهای بدیع ، سازنده و قابل اجرا :پيشنهادها  - ٣

 .ستگاه و یا سایر مراجع تصویب کننده رسيده باشد پيشنهادهای د
 
را  و طرحهایی که منجر به ایجاد و گسترش کمی و کيفی فعاليتها شده و کاربست روشهای جدید درک و بهره گيری جسورانه از فرصتها ، ایده ها :کارآفرینی  - ۴

 .امکانپذیر می سازد 
  . زند می  سرعبارتست از افعالی که از فرد در راستای انتظارات سازمان و جامعه :رفتار  - ۵
ارزشيابی که منجر به موفقيت های مهم و دریافت تشویق و تقدیر گردیده  به منظور ارج نهادن به تالشها و زحمات کارکنان شایسته در طول دوره :تشویقات  - ۶

  . گرفته شده است این عامل در نظر
ح ها و اقداماتی که فرد فراتر از شرح وظایف و انتظارات شغلی خود انجام می  امتيازاتی که بواسطه موفقيتهای بسيار مهم و فعاليت ها ، طر :زات ویژه امتيا - ٧

  .برای وی در نظر گرفته شده است  دهد ،
 سازمانی ، قوانين و مقررات و اخالقی که توسط ارزشيابی شونده اداری ، نمرات منفی که بواسطه اقدامات و فعاليت های خالف شئونات :امتيازات منفی  - ٨

   .می باشد
  :ارزشيابی منابع 

، مرئوسان ، همکاران ، ارباب رجوع و خود فرد ارزشيابی شونده مافوق     مقامیا افرادی هستند که در ارزشيابی شایستگی کارکنان مشارکت دارند و شاملفرد 
   .می باشد

  .ارزشيابی شونده در قبال وی پاسخگو است   است که مسئوليت ارجاع کار به ارزشيابی شونده را بر عهده دارد ومقامی: مافوق مقام 
  : عهده دارد مقامی است که از لحاظ سازمانی مسئوليت کارهای فرد ارزشيابی کننده را بر: کننده  تأیيد

  .افرادی که تحت سرپرستی مدیر یا سرپرست فعاليت می کنند : مرئوسان 
امکان مشاهده مستمر رفتار و عملکرد کارمند را از نزدیک دارا می  افرادی که در یک واحد سازمانی در ارتباط کاری با ارزشيابی شونده قرار دارند و: همکاران 
   .باشند
سازمان متبوع ارزشيابی شونده و افراد دیگری که به نوعی از اطالعات یا   کارکنان سازمان های دیگر ، کارکنانعبارتند از شهروندان ،) : مشتریان ( رجوع ارباب 

  .واحد متبوع ارزشيابی شونده استفاده می نمایند  خدمات کاری
  .فردی که مورد ارزشيابی قرار می گيرد : شونده  ارزشيابی

  
  

  يهاي مختلف منابع ارزشياب تركيب
  . باشد ١ شماره ع ارزشيابی برای ارزشيابی هر یک از سطوح سازمانی چهارگانه می تواند به شرح جدولمناب ترکيب

  
  يهاي مختلف منابع ارزشياب تركيب – ١جدول شماره 

  
 یارزشيابمنابع   شوندهارزشيابی فردی

 همافوق مدیر ، مرئوسان ، ارباب رجوع ، خود مدیر و مقام تائيد کنندمقام  )مدیر ميانی ( مدیر ١

  بالفصل ، مرئوسان ، ارباب رجوع ، خود سرپرست و مقام تائيد کننده مدیر )مدیر پایه ( سرپرست  ٢

  بالفصل ، همکاران ، ارباب رجوع ، خود کارشناس و مقام تائيد کنندهسرپرست  کارشناس ٣

 هبالفصل ، همکاران ، ارباب رجوع ، خود کارمند و مقام تائيد کنندسرپرست  کارکنان ۴

  
  :اجرای ارزشيابی  فرآیند
وظایف سازمانی به نحو مقتضی به ارزشيابی شونده  انتظارات خود را در چارچوب) فروردین ماه هر سال ( کننده در آغاز دوره ارزشيابی  ارزشيابی         -١

   .اعالم می نماید
رفتارهای شغلی و اخالقی ارزشيابی شونده ،  کننده در طول دوره ارزشيابی ضمن نظارت بر فعاليت های مربوط به عملکرد ، توسعه و ارزشيابی          -٢

  .ارائه می دهد بهبود عملکرد و رفتار  بازخوردهای الزم را به نحو مقتضی جهت
های به عمل آمده توسط سایر منابع و نيز با توجه به  کننده در پایان دوره ارزشيابی با مشارکت ارزشيابی شونده و براساس نتایج ارزشيابی ارزشابی         -٣

  .د می نمایاقدام   "ارزشيابی شونده " فرم ارزشيابی ، نسبت به ارزشيابی  ضوابط مندرج در بخش مراحل تکميل
  کننده نتایج ارزشيابی را در اسفند ماه هر سال به نحو مقتضی به اطالع ارزشيابی         -۴
  .شونده می رساند و بازخوردهای الزم را به وی ارائه می دهد  ارزشيابی      

  

 :امتيازات ارزشيابی  توزیع



یک از معيارها با توجه به سطوح مختلف ارزشيابی شونده گان مشخص  امتياز هر " ٢"  تعيين شده است که در جدول شماره ١٠٠این دستورالعمل حداکثر امتياز در 
   .شده است

  
  یارزشياب توزیع امتيازات - ٢جدول شماره 

  

  
  
  امعياره

 سطوح

و  پيشنهاد رفتار توسعه عملکرد
 یکارآفرین

) ١( امتيازات تتشویقا
 هویژ

) ٢( امتيازات
 یمنف

 -١٠ ١٠ ۵ ١٠ ٢٠ ٢٠ ۴۵ نمدیرا
 -١٠ ١٠ ۵ ۵ ٢٠ ٢٠ ۵٠ سرپرستان
 -١٠ ١٠ ۵ ۵ ٢۵ ١۵ ۵٠ کارشناسان
 -١٠ ١٠ ۵ ۵ ٢۵ ١۵ ۵٠ کارکنان

  
 

  . امتياز از معياز امتيازات ویژه کسب نمایند ١٠تعيين شده ،  ارزشيابی شوندگان می توانند در طی دوره ارزشيابی ، عالوه بر سقف امتيازات) : ١(تذکار 
 سوء و صدور حکم از سوی در طول دوره ارزشيابی که منجر به آثار ارزشيابی کننده بعد از مشخص نمودن اقدامات و فعاليتهای منفی ارزشيابی شونده) : ٢(تذکار 

  .کسر نماید را    امتياز از امتياز ارزشيابی شونده١٠است می تواند حداکثر  مراجع ذیصالح گردیده
  :ارزشيابی حدنصاب 

  هارزشيابی ساالن امتياز  ١٠٠ امتياز از مجموع ۵١کسب 
  :تکميل فرم ارزشيابی مراحل 
« ، » کميت « با توجه به شاخص های ) مافوق بالفصل  مقام( عملکرد هر یک از ارزشيابی شوندگان با مشارکت خود آنان و ارزشيابی کننده : عملکرد          -١

  .و ارزشيابی قرار می گيرد مورد بررسی» اثربخشی « و » کيفيت 

      عمده ای ، فعاليتهای ١-٧شونده پس از تکميل مشخصات خود در ردیفهـای ارزشيـابی  -١-1

       درکه در طول دوره ارزشيابی انجام داده ، به عالوه نتـایج حاصل از فعاليتهایش رارا          
و ميانگـين امتيـازات را محاسبه و در  تعيين   )٣ جـدول شماره ( درج نمـوده و امتيـاز هر عامل را در دامـنه تعيين شده برای هر یک از سطـوح ٨ ردیف         

   .محـل مـربـوط درج می نماید 
شونده را مورد ارزیابی قرار داده و امتياز هر عامل را در  کننده نيز به ترتيب فوق پس از بررسی فعاليت ها و نتایج حاصله ، عملکرد ارزشيابی ارزشيابی  -٢- ١

امتياز بخش عملکرد . درج می نماید  محاسبه و در محل مربوطتعيين و ميانگين امتيازات را  ) ٣جدول شماره ( یک از سطوح  دامنه تعيين شده برای هر
  .کننده بدست می آید  از جمع امتيازهای خود ارزیابی و امتياز ارزشيابی

  
  

  ه سطوح امتيازات منابع خود ارزیابی و ارزشيابی کنند- ٣شماره جدول 
  

امتياز سقف  سطوح
 یخودارزیاب

امتياز سقف 
 هارزشيابی کنند

 جمع

 ۴۵ ٣٠ ١۵ نمدیرا
 ۵٠ ۴٠ ١٠ هپای مدیران

 ۵٠ ۴٠ ١٠ کارشناسان
 ۵٠ ۴٠ ١٠ کارکنان

  

گرفته است ، از نظر اهميت و حجم فعاليت دارای وزن های  چنانچه فعاليت های عمده ای که توسط ارزشيابی شونده در طول یک دوره ارزشيابی انجام: تذکار 
   .می توان برای هر یک از این فعاليت ها ضریبی را تعيين و اعمال نمود متفاوتی باشند ، در این حالت

  :زیر مورد ارزشيابی قرار می دهد  ارزشيابی کننده ، ارزشيابی شونده را براساس مندرجات ذکر شده توسط خود وی به شرح: توسعه          -٢
ابتدا ارزشيابی شونده رئوس فعاليت هایی را که . امتياز است ۶کارکنان حداکثر   و سرپرستان ، کارشناسان و این معيار برای مدیران:  معيار توسعه فردی -٢- ١

ارزشيابی کننده با توجه به نتایج حاصل از فعاليت های آموزش ،   سپس. درج می نماید ٩زمينه طی دوره ارزشيابی انجام داده در محل مربوط زیر ردیف  در این
  .در محل مربوط درج می نماید   انتخاب و جمع امتياز را۶ و ۵ ، ۴، امتياز مورد نظر را با توجه به جداول شماره های  خودآموزی و سایر موارد

  

  )مدیران (  توسعه فردی - ۴شماره جدول 
  

سقف  جنتای
 تامتيازا

 به ازاء هر(  شرکت در سمينارها و گردهمایی آموزشی و علمی - ١
 ) امتياز ١گواهينامه 

٢ 

مصوب   ساعت آموزش١٠به ازاء هر (  دریافت گواهينامه آموزشی نوع اول - ٢
 ) امتياز ١

٣ 

 ٣ )با توجه به نظر مافوق (  فعاليت های خودآموزی - ٣
 ٢  )با توجه به نظر مافوق(  سایر فعاليت های انجام شده در این زمينه - ۴

  

  
  )مدیران پایه (  توسعه فردی سرپرستان - ۵شماره جدول 

  
سقف  جنتای

 تامتيازا

سمينار   ساعت۵به ازاء هر (  شرکت در سمينارها و گردهمایی های آموزشی - ١
 ) امتياز ١و گردهمایی 

٣ 



 ١مصوب   ساعت آموزش١٠به ازاء هر (  دریافت گواهينامه آموزشی نوع اول - ٢
 )امتياز 

۵ 

 ۴ )با توجه به نظر مدیر (  فعاليت های خودآموزی - ٣

  
  )کارشناسان و کارکنان( توسعه فردی - ۶شماره جدول 

  
سقف  جنتای

 تامتيازا
 ۶ ) امتياز١مصوب   ساعت آموزش١٠به ازاء هر (  دریافت گواهينامه آموزشی نوع اول - ١
 ۴  )با توجه به نظر مدیر با سرپرست(  فعاليت های خودآموزی - ٢
 ٣ )امتياز ساعت یک۵به ازاء هر (شرکت در سمينار و گردهمائی - ٣

  
  
رئوس فعاليتهایی ) کارشناس ( ابتدا ارزشيابی شونده .  امتياز است ۵ این معيار حداکثر دارای :معيار انتقال دانش و مهارتهای شغلی خود به دیگران  -٢- ٢

 مصادیق ارائه شده در جدول ارزشيابی کننده با توجه به  درج می نماید و سپس٩زمينه طی دوره ارزشيابی انجام داده است در محل مربوط زیر ردیف  را که در این
  .را انتخاب و جمع امتياز را در محل مربوط درج می نماید ، امتياز مورد نظر) ٧(شماره 

  
   )کارشناسان(  انتقال دانش و مهارتهای شغلی خود به دیگران - ٧شماره جدول 

 تامتيازا قمصادی
ارائه آموزش و ميزان رضایت شرکت  با توجه به ساعت(  ارائه آموزشهای شغلی در واحدهای ذیربط سازمانی - ١

 )کنندگان 
٠- ٣ 

 ٠- ٣ ) سرپرست با توجه به نظر مدیر یا(  انتقال تجارب شغلی خود به همکاران - ٢
 ٠- ٣  ازآنیادگيری فنون جدید روشهای انجام کار و به کارگيری- ٣

  
  )کارکنان( فعاليت های انجام شده جهت توسعه - ٨شماره جدول 

 تامتيازا یدر جهت فراگيری مهارتهای شغلکوشش - ١
 ٠- ٢ نتشخيص نياز های واحد و ارائه راه حلهای مناسب برای آ- ٢
 ٠- ٢  واحدپشتکار و جدیت در کار و انجام خدمات موئثر با نظر مدیر- ٣
 ٠- ٢ )انعطاف پذیری( سازگاری با شرایط جدید و پذیرش اشتباهات و کوشش در جهت رفع آنها- ۴
 ٠- ٢ هبرنامه ریزی در اجرای امور محول- ۵
 ٠- ٢ یدر انجام وظائف سازمان office استفاده از نرم افزار رایانه ای- ۶

  
  
  
  
  
  :سازمانی  رئوس فعاليتها در زمينه بکارگيری روش های جدید فناوری اطالعات در انجام وظایف -٢- ٣
م داده در محل مربوط رئوس فعاليتهایی را که در این زمينه انجا) کارکنان  سرپرستان ، کارشناسان و(  امتياز است ابتدا ارزشيابی شونده ۴معيار حداکثر دارای  این

انجام شده امتياز مورد نظر را تعيين و در محل مربوط درج می  سپس ارزشيابی کننده با توجه به کميت ، کيفيت و اثربخشی فعاليتهای. درج می نماید  ٩زیر ردیف 
   .کند
. امتياز است ١٠ و ٧ب دارای برای مدیران و سرپرستان به ترتي این معيار حداکثر: معيار توسعه و بهسازی عملکرد شغلی و رفتار کارکنان تحت سرپرستی  -٢-۴

 درج می نماید سپس ٩را در محل مربوط زیر ردیف  فعاليتهایی را که در این زمينه طی دوره ارزشيابی انجام داده است) مدیر یا سرپرست  (ابتدا ارزشيابی شونده 
  .محل مربوط درج می کند   را انتخاب و جمع امتياز را در امتياز مورد نظر٩ و ٨ارائه شده در جداول شماره های  ارزشيابی کننده با توجه به مصادیق

  
  )مدیران ( توسعه و بهبود عملکرد و رفتار کارکنان واحد تحت مدیریت - ٩شماره جدول 

  
 تامتيازا قمصادی

گزارش و تایيد واحد ارزشيابی دستگاه  با توجه به(  ارزشيابی دقيق کارکنان و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها - ١
 )متبوع 

٠- ٢ 

به گزارش و تایيد واحد ارزشيابی و  با توجه(  معرفی کارکنان به دوره های آموزشی متناسب با نياز آنان - ٢
  )واحد آموزش دستگاه متبوع 

٠- ٢ 

با توجه به مستندات و ( آنان   تغيير شغل و جابجائی مناسب کارکنان جهت بهبود اثربخشی و کارآیی- ٣
 )گزارشهای ارائه شده توسط مافوق 

٠- ٢ 

 ٠- ٢   مشورت و جلب مشارکت کارکنان در تصميم گيری های مدیریتی- ۴
با توجه به ( آموزشی و غيره   ارائه آموزشهای شغلی به کارکنان از طریق مربيگری و تشکيل جلسات- ۵

  )مستندات و گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق
٠- ٢ 

 ٠- ٢  )با توجه به نظر مافوق(  سایر فعاليت انجام شده در این زمينه - ۶

  



   )سرپرستان(  توسعه و بهبود عملکرد شغلی کارکنان تحت سرپرستی -١٠شماره جدول 
  

 تامتيازا قمصادی
با توجه به مستندات ( کارکنان به شيوه مربيگری و غيره   ارائه راهنمایی های مؤثر ، آموزش و انتقال تجارب شغلی خود به- ١

 ) مافوق و گزارشهای ارائه شده و نظر
٠- ٢ 

مستندات و گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق و در  با توجه به(  فراهم آوردن تسهيالت الزم جهت بهسازی و رشد کارکنان - ٢
  )صورت لزوم نظرخواهی از کارکنان

٠- ٢ 

مستندات و گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق در صورت لزوم  با توجه به(  تفویض اختيار به کارکنان در انجام برخی از امور - ٣
  )نظرخواهی از کارکنان

٠- ٢ 

به مستندات و گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق در  با توجه( ر کارکنان و ارائه بازخوردهای الزم  ارزیابی عملکرد مستم- ۴
  )صورت لزوم نظرخواهی از کارکنان

٠- ٢ 

گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق در صورت لزوم  با توجه به مستندات و(  قدردانی و تشویق از تالش و کوشش کارکنان - ۵
 )نظرخواهی از کارکنان 

٠- ٢ 

گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق در صورت لزوم  با توجه به مستندات و(  پذیرش و تشویق ایده های جدید کارکنان - ۶
 )نظرخواهی از کارکنان 

٠- ٢ 

گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق در صورت  با توجه به مستندات و(  تقسيم کار مناسب بين کارکنان تحت سرپرستی - ٧
 )لزوم نظرخواهی از کارکنان 

٠- ٢ 

  

  
رئوس فعاليتهایی را که در این ) مدیر(ابتدا ارزشيابی شونده .   امتياز است٧این معيار حداکثر دارای  :معيار توسعه و بهسازی واحد تحت سرپرستی  -٢- ۵

توجه به نتایج حاصل از این فعاليتها امتياز مورد نظر را با  سپس ارزشيابی کننده با.  درج می کند ٩ارزشيابی انجام داده در محل مربوط زیر ردیف  زمينه طی دوره
  . محل مربوط درج می نماید انتخاب و جمع امتياز را در ١٠توجه به جدول شماره 

  

  )مدیران (  توسعه و بهسازی واحد تحت مدیریت -١١شماره جدول 
  

 تامتيازا قدیمصا
 ٠- ٢ )گزارشهای ارائه شده توسط مدیر  با توجه به مستندات و(  بهسازی روشهای انجام کار در واحد سازمانی - ١
با توجه به مستندات ارائه شده و نتایج بدست آمده از (   ارائه سازوکار مناسب جهت بهبود کيفيت و تسریع خدمت به ارباب رجوع- ٢

  )طرح تکریم ارباب رجوع
٠- ٢ 

 ٠- ٢ )مستندات و گزارشهای ارائه شده و نظر مافوق  با توجه به(  صرفه جویی و کاهش هزینه های واحد تحت مدیریت - ٣
 ٠- ٢ یادار  مشارکت مؤثر و همراهی در اجرای برنامه های تحول- ۴
 ٠- ٢ )گزارشهای ارائه شده توسط مدیر  با توجه به(  ارزیابی مستمرو منظم از پيشرفت امور در واحد - ۵
با توجه به اقدامات انجام گرفته در این زمينه توسط (   به کارگيری روشهای جدید فن آوری اطالعات در انجام وظایف سازمانی- ۶

 )مدیر واحد 
٠- ٢ 

 ٠- ٢ )گزارشهای ارائه شده و نظر موافق  با توجه به مستندات و(  سایر فعاليت های انجام شده در این زمينه - ٧

  
  

، فعاليتهای دیگری را انجام داده باشند می توانند در محل مربوط  چنانچه مدیران عالوه بر عناوین فعاليتهای ذکر شده جهت هر یک ازمعيارهای توسعه) :١(تذکار 
  .نمایند به سایر موارد ذکر

 شغلی ميسر نگردیده است ، امتياز این معيار را به صورت وظایف دستگاهها می توانند جهت مشاغلی که امکان بکارگيری فنآوری اطالعات در انجام) : ٢(تذکار 
  . توسعه اختصاص دهند مقتضی به سایر معيارهای

  
   :پيشنهادها         -٣
ره رئوس و خالصه پيشنهادها و مشاوره هایی را که طی دو) کارمند  سرپرست ، کارشناس ،( ابتدا ارزشيابی شونده .  امتياز است ۵معيار حداکثر دارای  این

 درج ١١در دستگاه رسيده را در محل مربوط ردیف  و به تائيد شورای پذیرش و بررسی پيشنهادهای دستگاه و یا کميته ها یا شوراهای مسئول ارزشيابی ارائه داده
  .مربوط درج می نماید  رمحل تعيين و د١١توجه به تعداد و سطح پيشنهاد ، امتياز مورد نظر را طبق جدول شماره  می نماید و سپس ارزشيابی کننده با

  
  ١٢جدول شماره 

  
 تامتيازادامنه  تپيشنهاداسطوح 

 ١- ٢ سطح واحد
 ٢- ٣ سطح دستگاه

 ۴- ۵ یملسطح 

  
فعاليتها و نتایج حاصله در  ،رئوس) مدیر( ابتدا ارزشيابی شونده .  امتياز است ١٠این معيار حداکثر دارای  :و ارائه پيشنهاد و مشاوره سازنده  کارآفرینی-۴

پيشنهادها و مشاوره  سپس ارزشيابی کننده با توجه به تعداد و سطوح.  درج می نماید ١٠مربوط ردیف  این زمينه را که طی دوره ارزشيابی انجام داده در محل
   .می کند  تعيين و در محل مربوط درج١٢جدول شماره ، امتياز مورد نظر را طبق  های ارائه شده و کارآیی و اثربخشی فعاليتهای مربوط به کارآفرینی

  
  

  )مدیران (کارآفرینی  -١٣جدول شماره 
  

 تامتيازادامنه  افعاليتهعنوان 
مستندات و گزارشهای ارائه شده و کيفيت  با توجه به(  زمينه سازی برای توسعه فعاليتها در بخش غيردولتی - ١

 )فعاليتهای انجام شده 
٠- ٢ 

با توجه به تعداد و سطوح فعاليت ( یا دستگاه   توان ارائه و اجرای ایده های بدیع و نو جهت افزایش بهره وری واحد- ٢
  )های انجام شده در این زمينه

٠- ٣ 

 با توجه به( طرف کارکنان واحد ارائه می گردد   توان ریسک پذیری و اجرایی نمودن پروژه ها و ایده های جدیدی که از- ٣
 ) مافوق مستندات و گزارشهای ارائه شده و نظر

٠- ٣ 

با توجه به تعداد و سطح ( و کشور   ارائه پيشنهاد و مشاوره های سازنده جهت حل مسائل و مشکالت دستگاه- ۴
 )پيشنهاد 

٠- ٣ 

 ٠- ٢ )توجه سطح و تعداد فعاليتها طبق نظر مافوق  با(  سایر موارد و فعاليت هایی که در این زمينه انجام گردیده - ۵

  



  :به شرح زیر مورد سنجش قرار می گيرد ) شغلی و اخالقی ( رفتارهای  معيار  :رفتار         -۵
 

  : پایبندی به ارزشهای اخالقی و انضباط اداری در محيط کار-۵-١
پایبندی به فرهنگ و   امتياز است و ارزشيابی کننده با توجه به١٠برای کارشناسان و کارکنان حداکثر دارای و   ۵معيار برای مدیران و سرپرستان حداکثر دارای  این

   .ارزشيابی قرار داده و امتياز مورد نظر را تعيين و در محل مربوط درج می نماید ارزشهای اخالقی جامعه و انضباط اداری ، رفتار فرد را مورد
  با همکاران  رفتار و برخورد مناسب-۵-٢
محل  به فرمهای ارزیابی پيوست و یا بکارگيری روش های دیگر امتياز مورد نظر را تعيين و درتوجه   و ارزشيابی کننده با.  امتياز است ۵معيار حداکثر دارای  این

 .مربوط درج می نماید 
 :  رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع - ۵-٣
ارزشيابی کننده با توجه به امتياز بدست آمده از فرم های تکميل . باشد   امتياز می١٠ان و کارشناسان و آارآنان حداکثر دارای معيار برای مدیران و سرپرست این

 نفر ارباب ازای هر پرسنل در طول سال حداقل بایستی از دهبه (   .، امتياز این معيار را تعيين و در محل مربوط درج می نماید) مراجعان ( ارباب رجوع  شده توسط
   .)رجوع نظرسنجی بعمل آید

  
  
  
   رفتار و برخورد مناسب با مرئوسان - ۴-۵
مرئوسان نسبت به مدیر یا سرپرست امتياز مورد نظر این معيار را تعيين و   امتياز است و ارزشيابی کننده با توجه به برداشت خود از نظر۵معيار حداکثر دارای  این

  .درج می نماید در محل مربوط
شده در سطوح مختلف ، نسبت به تغيير امتيازات رفتارهای  دستگاههای مشمول می توانند با توجه به شرایط و ویژگيهای سازمان و انتظارات تعيين: تذکار 

  .امتيازات تعيين شده برای هر یک از سطوح اقدام نمایند  شغلی و اخالقی با رعایت سقف
   :تشویقات        -۶

هر یک از موارد تشویقی برای هر یک از سطوح کارکنان براساس  ارزشيابی کننده با توجه به امتياز منظور شده جهت.  امتياز است ۵ رایمعيار حداکثر دا این
  .امتياز این معيار را تعيين و در محل مربوط درج می نماید  ١۴ و ١٣جداول شماره های 

  
  )نسرپرستان ، کارشناسان و کارکنا(تشویقات  -١۴جدول شماره 

 تامتيازا یتشویقموارد 
  ٢                   سطح واحد  کسب عنوان کارمند نمونه - ١

  ٣     )معاونت(استانیسطح 
  ۴             سطح دستگاه

 ۵                  ملیسطح 
 دریافت تقدیر نامه و جایزه طبق ضوابط - ٢

  ارباب رجوعطرح تکریم مردم و جلب رضایت
     ٣                واحدسطح 

     ۵             سطح دستگاه
    ۵              سطح استان

  )حداکثر یک مورد ( ۵یا معاون رئيس جمهور  وزیر   دریافت تقدیر نامه- ٣
 وزیر و مقامات همتراز یا استاندار و ریاست سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت ،معاون 

 شامل سازمان تأمين اجتماعی ،سازمان بيمه خدمات درمانی ،( درمان و آمورش پزشکی 
 دانشکده/سازمان بهزیستی کشور ،سازمان انتقال خون ، انستيتو پاستور ایران ، دانشگاه 

  )حداکثر یک مورد (۴علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر
دانشکده علوم پزشکی و خدمات / انشگاه معاونين روسای د(دستگاه های وابسته معاون 

  )حداکثر یک مورد (٣) درمانی بهداشتی
 یا فرماندار شهرستان، مدیران حوزه ستادی ،روسای دانشکده ها ، روسای انستيتوها ، مدیر

 مدیران شبکه های بهداشت و درمان ، روسای بيمارستانها ، روسای مراکز آموزشی درمانی
  )ک موردحداکثر ی( ٢  ...استان و 

 حداکثر یک (١) معاونين حوزه ستادی و کليه معاونين مدیران ستادی بند فوق(مدیر معاون 
  )مورد

 
  

  
  )مدیران(تشویقات  -١۵جدول شماره 

  
 تامتيازا یتشویقموارد 

     ٣         سطح معاونت ه کسب عنوان کارمند یا مدیر نمون- ١
  ۴        سطح دستگاه

 ۵           ملیسطح 
 دریافت تقدیر نامه و جایزه طبق ضوابط طرح تکریم - ٢

  ارباب رجوعمردم و جلب رضایت
    ۵        سطح دستگاه
  ۵         سطح استان

  )حداکثر یک مورد (۵یا معاون رئيس جمهور  وزیر ه دریافت تقدیرنام- ٣
  )وردحداکثر یک م (۴وزیر و مقامات همتراز یا استاندار معاون 
  )حداکثر یک مورد (٣دستگاههای وابسته معاون 
 )حداکثر یک مورد( امتياز ٢یا فرماندار  مدیر

  
وظایف شغلی اعطاء گردیده و جنبه عمومی ندارد ، مالک عمل می  تقدیرنامه هایی که برای خدمات مشخصی ، در طول دوره ارزشيابی در راستای انجام: تذکار 
   .باشد

امتياز این معيار را تعيين و در محل ) ١۵جدول شماره (مصادیق تعریف شده  ارزشيابی کننده براساس.  امتياز است ١٠این معيار حداکثر دارای : امتيازات ویژه  - ٧
  .نماید  مربوط درج می

  
  )کليه سطوح(امتيازات ویژه  -١۶جدول شماره 
 تامتيازا قمصادی

   کسب نشان های دولتی- ١ ١٠عالی نشان 
 ٩تخصصینشان 



   ٧  عمومینشان 
 ۵- ٨ تفراگيری و کمي  دریافت تأیيدیه و جایزه از مراکز معتبر علمی براساس اهميت- ٢

کتابهای تأليف یا ترجمه شده و ميزان  با توجه به سطح(  تأليف یا ترجمه کتاب در زمينه شغلی و سازمانی - ٣
 )اثربخشی آنها 

۶ -۴ 

 ٢- ۴ )تعداد و سطح مقاالت ترجمه یا تأليف شده  با توجه به(  تأليف یا ترجمه مقاله در زمينه شغلی و سازمانی - ۴
 ١- ۴ *)مجموعه های تهيه شده  با توجه به تعداد و سطح(  تهيه مجموعه های آموزشی در زمينه شغلی - ۵
با توجه به ساعات آموزشی و ( علمی  رانی در همایش های تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی یا سخن- ۶

 )ميزان رضایت مراکز آموزشی 
۴ -٢ 

 ٢- ۴ *)*ميزان رضایت کارکنان با توجه به ساعات آموزش و( ارائه آموزشهای شغلی درواحد سازمانی- ٧
  

  .می باشند  تشویقات و فعاليتهایی که در طول دوره ارزشيابی انجام گردیده در این فرم مالک عمل: تذکار 
پس از ثبت اقدامات منفی ارزشيابی شونده و با توجه به نوع و ميزان   امتياز منفی می باشد و ارزشيابی کننده١٠این معيار حداکثر دارای : امتيازات منفی  - ٨

  .درج می نماید  و کارآیی واحد یا دستگاه ، امتياز منفی مورد نظر را تعيين و در محل مربوطاثربخشی  تأثير آن بر
پيشنهادات و کارآفرینی و تشویقات و امتيازات ویژه و امتيازات منفی و  رعایت حداکثر امتياز تعيين شده جهت هر یک از معيارهای عملکردی ، توسعه ،: تذکار 

  .ا در امتياز دهی الزامی است مربوط به آنه همچنين مصادیق
  

  .این مصداق فقط شامل سطح کارکنان می باشد ** 
 بايـد در پايـان دوره ارزشـيابي، تمـامي سـطوح ارزشـيابي              به منظور ترغيب و توسعه تفكر راهبردي و اهتمام الزم به برنامـه ريـزي آينـده نگـر،                  :   برنامه ريزي براي آينده    -٩

محتواي اين قسمت .  فرم ارزشيابي درج آنند   ١٥عاليت هاي شغلي و توسعه اي خود براي دوره ارزشيابي بعد اقدام نموده و در رديف                 شوندگان نسبت به تعيين رئوس ف     
 بازخوردهـاي  آيفي قرار گرفتـه و     ارزشيابیمورد  ، توسط ارزشيابي آنندگان       و توسعه  ریدر پايان دوره ارزشيابي بعدي از لحاظ پايبندي ارزشيابي شوندگان به تعهدات آا            

  .الزم به ارزشيابي شوندگان ارائه مي گردد
ارزشـيابي آننـده پـس از درج جمـع امتيازهـاي عملكـرد، توسـعه، آـارآفريني و پيـشنهادات، رفتـار، تـشويقات، امتيـازات ويـژه و امتيـازات               :   تعيين امتياز آل ارزشيابي   -١٠

  .آورده و نيجه را در رديف مربوط وارد مي آندامتياز آل ارزشيابي را از جمع امتيازات مزبور بدست  منفي،
ارزشيابي آننده پس از امتيازدهي، نقاط قوت وضعف ارزشيابي شونده را تعيين و توصيه ها و پيشنهادهاي خود را ارائه مي نمايـد و نيجـه                      :   تعيين نقاط قوت و ضعف     -١١

  .را به نحو متقضي به اطالع ارزشيابي شوند مي رساند
 ريج ارزشـيابي د ا، جهـت اسـتفاده ار نتـ    آننـده  تأیيـد فرم تكميل شـده را پـس از تأييـد يـا تعـديل       ارزشيابي آننده در پايان، :  ه واحد توسعه منابع انساني    ارسال فرم ب  -١٢

  .تصميمات اداري مربوط به ارزشيابي شوندگان به واحد توسعه منابع انساني يا واحد مسئول امور اداري دستگاه ارسال مي نمايد
يج ارزشـيابي در    اواحد توسعه منابع انساني يا واحدهاي مسئول امور اداري دستگاه پس از تطبيق نتايج ارزشيابي با جدول آاربرد نت                    :  تكميل شناسنامه ارزشيابي   -١٣

يمات اتخـاذ شـده بـراي سـوابق ارزشـيابي      به گونه اي آـه تـصم  . تصميمات اداري، شناسنامه هر يك از ارزشيابي شوندگان را طبق فرم هاي پيوست تكميل خواهد نمود      
  .آارآنان به صورت يك مجموعه در طول سالهاي خدمت آنان مشخص گردد

  

  دستور العمل كاربردهاي نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري
  
  

ارزشيابي ساالنه در موارد زير       به منظور گسترش عدالت اداري و اعمال ضابطه شايستگي در تصميمات اداري و وضعيت خدمتي آارآنان دولت ، از نتايج
  :استفاده مي شود 

  استفاده از نتايج ارزشيابي در آموزش آارآنان دولت        -١
  

توسعه و  آارشناساني آه بتوانند در هر دوره ارزشيابي ، حد نصابهاي تعيين شده را به طور آامل در ابعاد عملكرد ، :ره هاي بهبود مديريت ود  - الف
رفتار و امتياز آل ارزشيابي ، آه در جدول آاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري مربوط به آنان مشخص گرديده است آسب نمايند ، با رعايت ساير ضوابط 

 .مي گردند معرفي  ) ٤/٥/١٣٨٣ مورخ ٧٨٥١٠/١٠١دوره هاي بدو انتصاب موضوع بخشنامه شماره ( به دروه هاي آموزشي بهبود مديريت 
 ارزشيابي شوندگاني آه در معيار عملكرد ، حد نصاب امتيازات تعيين شده در جداول آاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات : دوره هاي آموزشي شغلي -ب

 .اداري مربوط به آنان را آسب ننمايند ، بايد در دوره ارزشيابي بعد ، در دوره هاي آموزش شغلي مربوط شرآت نمايند 
ارزشيابي شوندگاني آه در معيار عملكرد ، حدنصاب امتيازات تعيين شده در جداول آاربرد نتايج ارزشيابي در : دوره هاي تواناييهاي عمومي  -ج

  . باید در دوره ارزشيابی بعد ، در دوره های توانائيهای عمومی مربوط شرکت نمایند، مايند نتصميمات اداري را آسب ن
تصميمات در  ارزشيابي شوندگاني آه در معيار رفتار ، حدنصاب امتيازات تعيين شده در جداول آاربرد نتايج ارزشيابي :اجتماعي  دوره هاي فرهنگي و -د

  .مربوط شرآت نمايند  و اجتماعی فرهنگیبعد ، در دوره هاي  اداری را کسب ننمایند باید در دوره ارزشيابی
  رتقاء شغلياستفاده از نتايج ارزشيابي در طرح مسير ا - ٢

و آارشناسان متقاضي دريافت عنوان آارشناس ارشد ، خبره يا عالي بر ) سرپرستان ( چنانچه هر يك از آارآنان دولت در سطوح مديران ، مديران پايه 
ار مي گيرد آه حد نصاب  هيئتهاي مميزه مورد بررسي قردرباشند ، در صورتي مدارك و مستندات آنان » طرح مسير ارتقاء شغلي آارآنان دولت « اساس 
  از آل ارزشيابي ، در ـابي را در ابعاد عملكرد ، توسعه و رفتار و امتيـايج ارزشيـتعيين شده در جداول آاربرد نت  امتيازات

 
  

 را آسب ننمايند ، در بديهي است مدارك و مستندات آن دسته از آارآنان دولت آه در ارزشيابي ساالنه امتيازات مذآور. ارزشيابي سال قبل آسب نمايند 
  .هيئتهاي مزبور مورد بررسي قرار نخواهد گرفت 

  
  استفاده از نتايج ارزشيابي در تغيير شغل  - ٣

به منظور انطباق استعدادها و توانائيهاي آارآنان با به منظور اعمال ضابطه شايستگي در انتصاب آارآنان به پستهاي مديريت و سرپرستي و همچنين 
نيازمنديها و الزامات مشاغل مورد تصدي و افزايش آارآيي آنان ، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات ، نتايج ارزشيابي در تغيير شغل به شرح زير مورد 

 :استفاده قرار مي گيرد 

 به پستهاي مديريت و سرپرستيانتصاب               -٣-١

 امتياز از معيار عملكرد ، حداقل ٣٢ امتياز در ارزشيابي ساالنه ، آسب حداقل ٨٠جهت انتصاب مديران به پستهاي باالتر ، عالوه بر آسب حداقل          -

  . امتياز از معيار رفتار التزامي است ١٦ امتياز از معيار توسعه و آارآفريني و حداقل ٢٤

 امتياز در ارزشيابي ساالنه يا باالترين امتياز ارزشيابي در واحد سازماني ٨٠جهت انتصاب سرپرستان به پستهاي مديريت ، عالوه بر آسب حداقل          -

 .الزامي است  امتياز از معيار رفتار ١٦توسعه و حداقل  امتياز از معيار ١٦  امتياز از معيار عملکرد ، حداقل٣۶کسب حداقل  طي دو سال متوالي ،

 امتياز در ارزشيابي ساالنه يا باالترين امتياز ارزشيابي در ٨٠جهت انتصاب آارشناسان به پستهاي مديريت و سرپرستي ، عالوه بر آسب حداقل          -

 امتياز از معيار رفتار ١٩اقل  امتياز از معيار توسعه و حد١٣ امتياز از معيار عملكرد ، حداقل ٣٦واحد سازماني طي دو سال متوالي ، آسب حداقل 
  .الزامي است 



 جابجايي يا انتقال               -٣-٢

را آسب ننمايند ، شغل ديگري متناسب با )  امتياز ٥١حداقل( آارشناسان و آارآناني آه طي دو سال متوالي ، حد نصاب ارزشيابي ساالنه 
 .ود استعدادها و توانائيهاي آنان بدون تغيير گروه ، ارجاع مي ش

 
  تنزل پست               -٣-٣

را آسب ننمايند ، با رعايت ساير مقررات به پستهاي پايين تر تنزل )  امتياز ٥١حداقل ( مديران و سرپرستاني آه دو سال متوالي ، حد نصاب ارزشيابي ساالنه          
  .مي يابند 
  )ن ه پ ك ( ون قان ) ٨ماده ( استفاده از نتايج ارزشيابي در ضوابط همترازي  - ۴

قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت، ضمن رعايت ساير قوانين ومقررات مربوط به ضوابط  )٨ماده ( جهت برخورداري آارآنان از مزاياي همترازي موضوع 
  :ندگان به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرد وش ارزشيابی؛ همترازي ، نتايج ارزشيابي 

 ١٥ امتياز از معيار توسعه و آارآفريني و حداقل ٢٢ امتياز از معيار عملكرد حداقل ٣٠ امتياز در ارزشيابي ساالنه ، حداقل ٧٥آسب حداقل : مديران          -

 .امتياز از معيار رفتار الزامي است 

 امتياز از معيار توسعه و ١۵ از معيار عملكرد حداقل  امتياز٣٤ امتياز در ارزشيابي ساالنه ، حداقل ٧٥آسب حداقل  :  )مديران پايه( سرپرستان          -

  . از معيار رفتار الزامي است از امتي١۵حداقل 

 ١٨ امتياز از معيار توسعه و حداقل ١٣حداقل   امتياز از معيار عملکرد ،٣۴ امتياز در ارزشيابی ساالنه ، حداقل ٧۵کسب حداقل : کارشناسان          -

   .زامی استامتياز از معيار رفتار ال
 استفاده از نتايج ارزشيابي در طرح ارزيابي مشاغل مديران و طرح ارزشيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي - ۵

 :به شرح زير مي باشد )  و باالتر ١٢( اعطاي گروههاي امتيازي  جهت نحوه استفاده از نتايج ارزشيابي ساالنه در طرحهاي مزبور

 امتياز در ارزشيابي ٧٠از فرم ارزشيابي ساالنه در طرح ارزشيابي مشاغل مديران ، به ازاء هر سه امتياز بيشتر از  امتي١٠براي محاسبه حداآثر         -١

 .ساالنه ، يك امتياز تعلق مي گيرد 
  
 

آسب شده در ارزشيابيهاي بايستي ميانگين امتيازات   ، براي محاسبه امتياز نتايج ارزشيابي ساالنه در طرح ارزشيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي        -٢

عدد حاصل شده به عنوان امتياز معيار . ضرب نمود ) سه دهم  ( ٣/٠ساالنه در طي سالهاي توقف در يك گروه را بدست آورده و نتيجه حاصله را در 
  .ارزشيابي در طرح ارزشيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي لحاظ خواهد شد 

 روهاستفاده از نتايج ارزشيابي در ارتقاء گ - ۶

را کسب نمایند با رعایت سایر )  امتياز١٠٠امتياز از مجموعه  ۵١( نظام ارزشيابیدر مقرر   ارتقاء گروه آارآناني آه در هر دوره ارزشيابي حد نصاب        -١

 . ضوابط انجام خواهد شد

ارتقاء گروه آارآناني آه در هر دوره ارزشيابي ، حد نصاب مقرر در نظام ارزشيابي را آسب ننمايند به مدت شش ماه تا يك سال به تعويق خواهد زمان         -٢

ك سال ،  امتياز به مدت ي٤٥ امتياز به مدت شش ماه و در صورت آسب آمتر از ٥١ تا ٤٥ صورت آسب دربدين ترتيب آه موعد ارتقاء گروه آنان . افتاد 
 . خواهد افتاد قبه تعوي

 امتياز در ارزشيابي ساالنه آسب نمايند ، مدت محاسبه نشده براي ارتقاء قبلي آنان ٧٥اين گونه آارآنان چنانچه در اولين دوره ارزشيابي بعدي حداقل 
  .در ارتقاء گروه بعدي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت 

  ضریب افزایش سنواتی تعييناستفاده از نتايج ارزشيابي در  - ٧
  . اين سازمان رفتار خواهد شد ١٣/٩/١٣٧٣د مورخ /٥٤٢١٣بر اساس بخشنامه شمارة 

 استفاده از نتايج ارزشيابي در افزايش فوق العاده شغل برجستگي - ٨
 . اين سازمان رفتار خواهد شد ٢٨/٣/١٣٧٣د مورخ /١٢٣٠بر اساس بخشنمه شماره 

 از ارزشيابي در تشخيص خدمت برجستهاستفاده  - ٩
خدمت برجسته بر اساس نتيجه ارزشيابي عبارت است از آسب باالترين امتياز ارزشيابي در سه سال متوالي يا پنج سال غير متوالي در واحد سازماني 

در صورت تكرار خدمت برجسته از .  اعطاء مي گردد يك گروه تشويقي) مديران پايه ( آارآنان ، آارشناسان و يا سرپرستان  به اين دسته از . محل خدمت 
 .مي گردد ء سوي آن دسته از آارآنان ، گروه تشويقي ديگري نيز به آنان اعطا

 
  .واحد سازماني از لحاظ اين دستورالعمل ، اداره آل ، دفتر ، مديريت يا واحدهاي همتراز است 

 نفر باشد ، آمار واحد مزبور با آمار آارآنان واحد ديگري آه تحت نظارت يك شاخه ١٥ني آمتر از در صورتيكه تعداد آارآنان در هر واحد سازما  - ١تبصره 
  .معاونت وزارتخانه يا موسسه دولتي يا عناوين مشابه مي باشد ، جمع گرديده و سپس مطابق اين دستورالعمل ، اعطاي گروه تشويقي صورت مي گيرد 

در صورت وجود فرد واجد شرايط و رعايت ساير ( برجسته  نفر باشد ، يك نفر به عنوان آارمند ٤٠واحد سازماني تا چنانچه آمار آارآنان در هر   -٢تبصره 
  .مي شود         نفر اضافه ، يك نفر بر اساس جدول زير به سهميه واحد مزبور افزوده ٤٠انتخاب مي گردد و به ازاي هر ) ضوابط 

   گروههاي تشويقي-١٦                     جدول شماره   
  

 تعداد افراد برخوردار از گروه تشويقي )نفر ( آمار آارآنان واحد سازماني 
 يك نفر ١٥ – ٤٠
 دو نفر ٤١ – ٨٠
 سه نفر ٨١ – ١٢٠
 چهارنفر ١٢١ – ١٦٠
 پنچ نفر ١٦١ -  ٢٠٠

  
  .آموزشي در وزارت آموزش و پرورش ، از لحاظ اين دستورالعمل يك واحد سازماني محسوب مي شوند واحدهاي   -٣تبصره 

   )١/٨/١٣٧٢ مورخ ٤٠٩٠/٤٢موضوع بخشنامه ( استفاده از نتايج ارزشيابي در اعطاي گروه تشويقي مديران     -٢

به مشمولين طرح ارزيابي مديران ، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط ،  ١/٨/١٣٧٢ مورخ ٤٠٩٠/٤٢جهت اعطاي گروه تشويقي بر اساس بخشنامه          
  . باشد ٩٠ميانگين امتيازات آسب شده در دو سال آخر ارزشيابي آنان ، نبايد آمتر از 

 

   ضميمه شماره یکدستور العمل 



  

   كاركنانقابل توجه و تأكيد در ارتباط با فرايند اجراي ارزشيابي ساليانهنكات 
  

درمانی ،رؤسا و مدیران بيمارستانها ، رؤسای مراکز بهداشت  دانشگاه ، مشاوران ، مدیران ستادی و معاونين آنها ، مدیران شبکه های بهداشتی و معاونين   -١

   .و معاونين آنها بعنوان مدیران ميانی تلقی و فرم شماره یک مدیران تکميل نمایند  شهرستانها ، رؤسای دانشکده

   .نمایند  مدیران پایه تکميل٢ادارات ، قسمت ، گروه و مشاغل همتراز فرم شماره  رؤسای    -٢
قوانين و مقررات توسط ارزشيابی شونده صورت گرفته به  نمرات منفی که بواسطه اقدامات و فعاليت های خالف شئونات اداری و سازمانی: منفی  امتيازات    -٣

  .دل و مستند قابل پذیرش خواهد بود مست وی داده می شود با ارائه مدارک

  .اعطاء امتيازات طرح تکریم در واحدهای مختلف دانشگاه بشرح مندرج اعمال و رفتار گرددنحوه   -۴

 سال فرایند در این واحدها توسط تيم نظارت که در طول های بهداشت ، مراکز بهداشتی و روستائی و شهری فرم ارباب رجوع مربوط به کارکنان شاغلخانه    -١-۴

 .مربوطه تحویل نمایند  مراجعين تکميل و سپس فرم ها را به مرکز بهداشت شهرستان جهت اعمال در نرم افزار نظارتی انجام می دهند از طریق

احدهائيکه بطور مستقل آموزشی و درمانی و سایر و شبکه بهداشت و درمان ، ساختمان مرکزی دانشگاه ، دانشکده ها ، بيمارستانها ، مراکز ستادهای  -٢-۴

هر یک از کارکنان شاغل در  تکریم به روال معمول بوسيله ارباب رجوع تکميل و در کامپيوتر ثبت شود ضمنًا چنانچه فعاليت دارند می باید فرم های طرح
  .یم به صورت حضوری تکميل شودفرم مربوطه در روزهای خاص توسط رابط طرح تکر این واحدها در یک برآورد دو ماهه فاقد فرم نظرخواهی باشند

  

ابتدای سال فرمهای ارزشيابی را با ذکر انتظارت در قسمت عملکرد  جهت اعالم انتظارات ارزشيابی کننده در چارچوب وظایف سازمانی تأکيد می نماید دردر    -۵      

 .تحویل و ابالغ نمایند  به ارزشيابی شونده

   :به منظور اعطای امتيازات به شرح ذیل عمل شود » مدیران« قسمت توسعه فردی    -۶      

  .اعطاء امتياز شرکت در سمينارها مستلزم ارائه مدارک مستند می باشد  رایب  -١-۶

 . باشد می امتياز دریافت گواهينامه آموزشی نوع اول منوط به ارائه مدارک مستنداعطاء   -٢-۶

فرم های ارزشيابی با نظر مقام مافوق امتياز داده شود  جام شده در این زمينه را با ذکر عنوان فعاليت در قسمتخودآموزی و سایر فعاليت های ان فعاليتهای  -٣-۶

.  

  :قسمت توسعه فردی کارشناسان و کارکنان به منظور اعطاء امتيازات به شرح ذیل عمل شوددر   -٧     

 .ند می باشد دریافت گواهينامه آموزشی مستلزم ارائه مدارک مست امتياز -١-٧

  . اعطاء خواهد شد فعاليت های خودآموزی با ذکر عنوان فعاليت در فرم ارزشيابی با نظر مدیر یا سرپرست امتياز -٢-٧

شده در فرم ارزشيابی ساليانه و تأیيد توسط مدیر یا  ارائه آموزش های شغلی در واحدهای ذیربط سازمانی منوط به ذکر عنوان آموزشهای داده امتياز -٣-٧

  .سرپرست خواهد بود 

 .مدیر یا سرپرست می باشد  امتياز انتقال تجارب شغلی به همکاران مستلزم ذکر نمونه های عناوین تجربه با تأیيدمحاسبه -۴-٧

 . باشد  ارائه مدارک میامتياز به تهيه و تدوین مجموعه های آموزشی در زمينه شغلی منوط بهعطاء   -۵-٧

 دقيقًا طبق مصادیق ذکر شده در جدول در فرم ٩موضوع جدول شماره  »مدیران « امتياز در زمينه توسعه و بهبود عملکرد و رفتار کارکنان واحد تحت مدیریت اعطاء     -٨

 .مدیران اعمال شود  ارزشيابی ساليانه
 

 دقيقًا طبق مصادیق ذکر شده در جدول مذکور در فرم ١٠شماره  موضوع جدول» سرپرستان « رکنان تحت سرپرستی امتياز توسعه و بهبود عملکرد شغلی کاعطاء   -٩

 . سرپرستان اعمال شود ارزشيابی ساليانه

در فرم ارزشيابی ساليانه مصادیق ذکر شده در جدول مورد اشاره   برابر١١موضوع جدول شماره » مدیران « امتياز توسعه و بهسازی واحد تحت مدیریت حاسبه   -١٠

   .مدیران اعمال شود

ارزشيابی شونده می باشد و اعطاء امتياز در سطح دستگاه  امتياز پيشنهادها در سطح واحد منوط به تأیيد کميته نظام پيشنهادات واحد محل اشتغالمحاسبه -١١

  .پيشنهادات دانشگاه خواهد بود  مستلزم تأیيد شورای نظام

 .می پذیرد   و به شرح ذیل صورت١٣طبق عنوان فعاليتهای جدول شماره » مدیران «  کارآفرینی امتيازاعطاء   -١٢

بخش خصوصی درفرم ارزشيابی عنوان وازامتياز مربوطه  می توان فعاليتهای واگذاری خدمات رابه: سازی برای توسعه فعاليت های بخش غير دولتی  زمينه -١-١٢

 .بهره مند شد 

 .یا ارتقاء فرایندهای موجود مالک عمل قرار ميگيرد و    مستندارائه طرحهای: ه و اجرای ایده های بدیع و نو جهت افزایش بهره وری ارائتوان    -٢-١٢

ودن فرآیند آن استقرار نظام پيشنهادات در واحد و فعال نم:  ریسک پذیری و اجرائی نمودن پروژه و ایده های جدید که از طرف کارکنان ارائه می گرددتوان   -٣-١٢

  . بود موجب اعطاء امتياز خواهد

عنوان در فرم ارزشيابی با تأیيد و نظر مافوق قابل قبول  پيشنهاد و مشاوره های سازنده جهت حل مسائل و مشکالت واحد یا دانشگاه موارد با ذکرارائه   -۴-١٢

 .خواهد بود 

 )با نظر مافوق ( موارد و فعاليت ها  سایر             -۵-١٢

 .کارکنان و مدیران اعمال شود   در فرم های ارزشيابی سرپرستان ، کارشناسان و١۵و ١۴تشویقات طبق جداول شماره  متياز   -١٣

 . برای کليه سطوح منظور شود ١۶ویژه برابر مصادیق جدول شماره امتيازات  -١۴

  

تهيه و تکميل گردیده در ليست نماینده مربوطه به هرکدام از فرم  ، کارشناسان و کارکنانارزشيابی همکاران که به تفکيک فرم های مدیران ، سرپرستان نمرات    -١۵

   نمونه جداول ليست نماینده ضميمه. نمرات آنان با همدیگر قياس می گردد  های مذکور درج و
  .می باشد

 ، برای سایر رده های شغلی از ٨٣برای کارشناسان از سال  شناسنامه ارزشيابی پرسنل بسيار حائز اهميت بوده و الزم است فرم شناسنامه ارزیابی تهيه   -١۶
 .در پرونده پرسنلی نگهداری شود   بهمين ترتيب تهيه و٨۴سال 


