
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان موسسات تابع آئین نامه اداري و

استخدامی اعضا غیر هیات علمی 

  
آئین نامه اداري و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و 69موضوع ماده 

دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 

آئین نامه اداري و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و 69موضوع ماده 

دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 



سنجش نظام مند عملکرد کارکنان،تعیین شایستگی ها و توانایی ها و کاستی ها و ضعف هاي آنان ،نسبت : ارزشیابی

.به یک شغل خاص می باشد

یک توصیف منظم از نقاط قوت و ضعف مربوط به شغل در مورد یک فرد یا گروه می باشد: ارزشیابی عملکرد.

فرایندي است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی ،مورد بررسی و سنجش   :ارزیابی عملکرد

.قرار می گیرند

فرایند سیستمی و پایدار شناسایی،اندازه گیري و توسعه عملکرد افراد و تیم ها و پیوند سیستمی : مدیریت عملکرد

.بین عملکرد کارکنان و اهداف سازمانی می باشد

فرایندي است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی ،مورد بررسی و سنجش   :ارزیابی عملکرد

.قرار می گیرند

فرایند سیستمی و پایدار شناسایی،اندازه گیري و توسعه عملکرد افراد و تیم ها و پیوند سیستمی : مدیریت عملکرد

.بین عملکرد کارکنان و اهداف سازمانی می باشد



.از ابتداي اسفدماه هرسال تا پایان خردادماه سال بعد می باشد: شروع فرایند ارزیابی نهایی

.آئین نامه اداري استخدامی می باشد 2شامل کلیه کارکنان مشمول ماده : ارزیابی شونده

فرمی است که در ابتداي دوره ارزیابی بین ارزیابی شونده و ارزیابی کننده : فرم موافقت نامه عملکرد 
تکمیل می شود و در آن حدود انتظارات و وظایفی که در طول دوره ارزیابی بر عهده ارزیابی شونده 

.است، مشخص می گردد

فرمی است که در حین دوره ارزیابی،عملکردهاي مثبت و منفی کارمند در آن ثبت : فرم پایش عملکرد
هاله اي،تقدم و تاخر و (این فرم به منظور جلوگیري از خطاهاي رایج در فرایند ارزیابی عملکرد.می شود

. طراحی شده است...)

تکمیل می شود و در آن حدود انتظارات و وظایفی که در طول دوره ارزیابی بر عهده ارزیابی شونده 
.است، مشخص می گردد

فرمی است که در حین دوره ارزیابی،عملکردهاي مثبت و منفی کارمند در آن ثبت : فرم پایش عملکرد
هاله اي،تقدم و تاخر و (این فرم به منظور جلوگیري از خطاهاي رایج در فرایند ارزیابی عملکرد.می شود

. طراحی شده است...)



آئین نامه اداري و استخدامی  2گروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلیه کارکنان موضوع ماده : گروه هدف

.کارکنان غیر هیات علمی می باشد

طبقه مدیران پایه،مدیران میانی، کارکنان و کارکنان پشتیبانی شاغلین موسسه که در چهار گروه 

.بندي می شود می بایست فرم هاي مریوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند

طبقه مدیران پایه،مدیران میانی، کارکنان و کارکنان پشتیبانی شاغلین موسسه که در چهار گروه 

.بندي می شود می بایست فرم هاي مریوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند



کارکنان پشتیبانیکارکنان)عملیاتی(مدیران پایهمدیران میانی

 دانشکده/معاونین رئیس ستاد دانشگاه

 مدیران معاونین رئیس دانشگاه

دانشکده/

 معاونین مدیران در ستاد

دانشکده/دانشگاه

مراکز  /روساي دانشکده ها

آموزشکده ها/تحقیقات

مراکز /معاونین روساي دانشکده ها

آموزشکده ها/ تحقیقات 

 روساي بیمارستان ها و مراکز آموزشی

درمانی

معاونین روساي بیمارستان ها

مدیران بیمارستان ها

مدیر خدمات پرستاري بیمارستان ها

مدیران شبکه هاي بهداشت و درمان

 معاونین مدیران شبکه بهداشت و

درمان

روساي مراکز بهداشت شهرستان

دانشکده / دانشگاه ستاد در اداره رئیس

 معاونین رئیس اداره در ستاد دانشگاه  /

دانشکده

 روساي گروه ها در ستاد دانشگاه  /

دانشکده

مرکز /روساي ادارات دانشکده ها

آموزشکده ها/تحقیقات

مراکز /معاونین روساي ادارات دانشکده ها

آموزشکده ها/تحقیقات

رئیس خدمات پرستاري

 روساي ادارات امور عمومی

اداري در شبکه هاي بهداشت /حسابداري/

و درمان و مرکز بهداشت شهرستان

 روساي مراکز بهداشتی و درمانی

شبانه روزي/ روستایی/شهري

روساي ادارات بیمارستان ها

معاونین روساي ادارات بیمارستان ها

 مدیران آموزشگاه یا دبیرستان بهورزي یا

بهیاري

سوپروایزر در  بیمارستان ها

سرپرستار در بیمارستان ها

 بدون رئیس ( کارشناس مسئوالنی که

مستقیماً زیر نظر مدیر یا ) اداره یا گروه

معاون مدیر عهده دار مسئولیت واحد 

سازمانی می باشند

تمــامی کارکنــان در  
سطوح مختلف ازجملـه  
کارشناس مسئول در این 

.دسته قرار می گیرند

سایر کارشـناس  : تبصره

مسئوالن در ایـن گـروه   

گیرند-قرار می

 مشاغل با کارکنان کلیه
 قبیل از پشتیبانی و خدماتی

 آبدارچی، نظافتچی، ،
 ، تکثیر و چاپ امور راننده،

  ، رستوران و آشپزخانه امور
 امور و باغبانی ،نگهبانی

  ...و تأسیساتی

درمانی

معاونین روساي بیمارستان ها

مدیران بیمارستان ها

مدیر خدمات پرستاري بیمارستان ها

مدیران شبکه هاي بهداشت و درمان

 معاونین مدیران شبکه بهداشت و

درمان

روساي مراکز بهداشت شهرستان

 روساي ادارات امور عمومی

اداري در شبکه هاي بهداشت /حسابداري/

و درمان و مرکز بهداشت شهرستان

 روساي مراکز بهداشتی و درمانی

شبانه روزي/ روستایی/شهري

روساي ادارات بیمارستان ها

معاونین روساي ادارات بیمارستان ها

 مدیران آموزشگاه یا دبیرستان بهورزي یا

بهیاري

سوپروایزر در  بیمارستان ها

سرپرستار در بیمارستان ها

 بدون رئیس ( کارشناس مسئوالنی که

مستقیماً زیر نظر مدیر یا ) اداره یا گروه

معاون مدیر عهده دار مسئولیت واحد 

سازمانی می باشند



:گیرد قرار مدنظر می بایست عملکرد ارزیابی فرم هاي تدوین در که نکاتی :تذکر

 سال در عملکرد ارزیابی مالك کار، به اشتغال ماه 6 حداقل بودن دارا هدف گروه براي•

.باشد می ارزیابی مورد

 در ارزیابی دوره در که کارمندانی و می باشند اشتغال حالت در ارزیابی دوره در که جانبازانی•
 دستورالعمل این مشمول می برند سر به استعالجی مرخصی و تمام وقت آموزشی مأموریت

 .نمی گردند

 شغل و سمت ارزیابی، فرم تکمیل مالك افراد، سمت و سازمانی پست مغایرت صورت در•
. می باشد ارزیابی سال در تصدي مورد

 
 کارگزینی بالغ /قرارداد یا حکم با مطابق دقیقاً فرم در  شغل عنوان / سازمانی پست عنوان•

.شود قید

 .نمی گردند

 شغل و سمت ارزیابی، فرم تکمیل مالك افراد، سمت و سازمانی پست مغایرت صورت در•
. می باشد ارزیابی سال در تصدي مورد

 
 کارگزینی بالغ /قرارداد یا حکم با مطابق دقیقاً فرم در  شغل عنوان / سازمانی پست عنوان•

.شود قید



:  فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد

.آغاز فرایند ارزیابی عملکرد با ابالغ باالترین مقام اجرایی دستگاه شروع خواهد شد

: انجام می شود مرحلهفرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در سه *

ارزیابی عملکرد -3 پایش عملکرد- 2 برنامه ریزي عملکرد - 1 

:برنامه ریزي عملکرد) الف

• فرم (ارزیابی شونده موظف است در ابتداي دوره ارزیابی با هماهنگی ارزیابی کننده فرم موافقت نامه عملکرد

فرم موافقت نامه به صورت مشارکتی بین ارزیابی کننده و . را تکمیل و براي ارزیابی کننده ارسال نماید) 1شماره 

ضمناً چنانچه حدود انتظارات، موردتوافق ارزیابی شونده نباشد تا یکبار می تواند . ارزیابی شونده تکمیل می شود

.کننده نافذ خواهد بود اعتراض نماید و اگر موردقبول واقع نشد، نظر ارزیابی

:برنامه ریزي عملکرد) الف

• فرم (ارزیابی شونده موظف است در ابتداي دوره ارزیابی با هماهنگی ارزیابی کننده فرم موافقت نامه عملکرد

فرم موافقت نامه به صورت مشارکتی بین ارزیابی کننده و . را تکمیل و براي ارزیابی کننده ارسال نماید) 1شماره 

ضمناً چنانچه حدود انتظارات، موردتوافق ارزیابی شونده نباشد تا یکبار می تواند . ارزیابی شونده تکمیل می شود

.کننده نافذ خواهد بود اعتراض نماید و اگر موردقبول واقع نشد، نظر ارزیابی



کارمندانی که از تکمیل فرم موافقت نامه در موعد مقرر استنکاف نمایند،ارزیابی کننده مربوطه : 1تبصره 

درصد امتیاز شاخص هاي اختصاصی نسبت به تکمیل فرم موافقت نامه  50موظف است پس از کسر حداقل 

.ارزیابی شونده اقدام نموده و فرایند ارزیابی را کامل نماید

، فرم موافقت نامه را تکمیل و ابالغ ننمایند، سقف امتیاز قابل اعمال 1ارزیابانی که به استناد تبصره :  2تبصره 

.امتیاز خواهد بود 5در قسمت مهارت هاي مدیریتی فرم ارزیابی مدیران میانی و پایه به میزان 

  

.افرادي که در زمان ثبت موافقت نامه شاغل هستند موظف به تکمیل فرم می باشند:  3تبصره 

، فرم موافقت نامه را تکمیل و ابالغ ننمایند، سقف امتیاز قابل اعمال 1ارزیابانی که به استناد تبصره :  2تبصره 

.امتیاز خواهد بود 5در قسمت مهارت هاي مدیریتی فرم ارزیابی مدیران میانی و پایه به میزان 

  

.افرادي که در زمان ثبت موافقت نامه شاغل هستند موظف به تکمیل فرم می باشند:  3تبصره 



تغییر محل خدمت یابند، واحد مبدأ موظف  / مأموریت / کارکنانی که در طول دوره ارزیابی انتقال: 4تبصره

ضمنا در واحد مقصد نیز ارزیابی  . است یک نسخه از فرم موافقت نامه شخص را براي واحد مقصد ارسال نماید

.کننده جدید، نسبت به تکمیل فرم موافقت نامه با توجه به شرایط جدید اقدام نماید

کارکنانی که در طول دوره ارزیابی، تغییر عنوان، پست و یا سمت سازمانی داشته باشند، ارزیابی : 5تبصره 

.کننده موظف است نسبت به اصالح و تکمیل فرم موافقت نامه جدید اقدام نماید

کارکنانی که در طول دوره ارزیابی، تغییر عنوان، پست و یا سمت سازمانی داشته باشند، ارزیابی : 5تبصره 

.کننده موظف است نسبت به اصالح و تکمیل فرم موافقت نامه جدید اقدام نماید



:پایش عملکرد) ب

ارزیابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کمیت و کیفیت و میزان تالش و کوشش ارزیابی شونده در  -

فـرم  (انجام وظایف محوله و به جهت جلوگیري از بـروز خطاهـاي ارزیـابی ، فـرم پـایش عملکـرد کارکنـان       

را تکمیل و عملکرد مثبت و قابل اصالح وي را به طـور مسـتمر موردبررسـی قـرار داده و تـدابیري      ) 2شماره 

.براي تقویت عملکرد و اقداماتی را نیز براي اصالح و بهبود عملکرد در طول دوره ارزیابی به عمل آورد

، نسبت به تکمیل فرم پایش عملکرد "فرم موافقت نامه  "ارزیابی کننده موظف است پس از تکمیل : 1تبصره 

.کارکنان اقدام نماید

امتیازدهی به شاخص هاي اختصاصی و محور رضایتمندي شاخص هاي عمومی با توجه به عملکـرد  : 2تبصره 

الزم بـه  .در فرم پایش عملکرد  اعمال مـی گـردد  ) نقاط قوت و قابل بهبود(هاي مثبت و قابل اصالح ثبت شده

.ذکر است در فرم پایش عملکرد هیچ گونه امتیازي ثبت نمی شود

، نسبت به تکمیل فرم پایش عملکرد "فرم موافقت نامه  "ارزیابی کننده موظف است پس از تکمیل : 1تبصره 

.کارکنان اقدام نماید

امتیازدهی به شاخص هاي اختصاصی و محور رضایتمندي شاخص هاي عمومی با توجه به عملکـرد  : 2تبصره 

الزم بـه  .در فرم پایش عملکرد  اعمال مـی گـردد  ) نقاط قوت و قابل بهبود(هاي مثبت و قابل اصالح ثبت شده

.ذکر است در فرم پایش عملکرد هیچ گونه امتیازي ثبت نمی شود



ارزیابی عملکرد کارکنان) ج

در طول دوره ارزیابی نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده  ارزیابی کننده -
.اخذ و در پایان دوره مورد بهره برداري قرار می دهد

مدیر فعلی واحد به عنوان ارزیابی کننده بوده و براي هر مدت زمانی که در پست مدیریت قـرار   :1تذکر
در صورتی که به هر دلیـل مـدیریت جدیـد منصـوب     . دارد می بایست افراد زیرمجموعه را ارزیابی نماید

گردد می بایستی اطالعات ارزیابی عملکرد مستمر کارکنان را به مدیر جدید تحویل داده تا مدیر جدیـد  
.بتواند ارزیابی نهایی کارکنان را در زمان مقرر انجام دهد

موظف است فرم هاي ارزیـابی عملکـرد را پـس از توزیـع توسـط واحـد متـولی ارزیـابی          ارزیابی شونده -
.جهت تائید به ارزیابی کننده تحویل نماید،عملکرد تکمیل نموده و به همراه مدارك موردنیاز 

در پایان دوره ارزیابی بر اساس حدود انتظارات تعیین شده، شاخص هاي منـدرج در فـرم،    رزیابی کنندها -
مدارك ارائه شده از سوي ارزیابی شونده و  پایش عملکرد صورت گرفته در طول دوره، عملکرد و رفتار 

. کارمند را مورد ارزیابی قرار می دهد

گردد می بایستی اطالعات ارزیابی عملکرد مستمر کارکنان را به مدیر جدید تحویل داده تا مدیر جدیـد  
.بتواند ارزیابی نهایی کارکنان را در زمان مقرر انجام دهد

موظف است فرم هاي ارزیـابی عملکـرد را پـس از توزیـع توسـط واحـد متـولی ارزیـابی          ارزیابی شونده -
.جهت تائید به ارزیابی کننده تحویل نماید،عملکرد تکمیل نموده و به همراه مدارك موردنیاز 

در پایان دوره ارزیابی بر اساس حدود انتظارات تعیین شده، شاخص هاي منـدرج در فـرم،    رزیابی کنندها -
مدارك ارائه شده از سوي ارزیابی شونده و  پایش عملکرد صورت گرفته در طول دوره، عملکرد و رفتار 

. کارمند را مورد ارزیابی قرار می دهد



پس از بررسی هاي به عمل آمده ارزیابی کننده بازخوردهاي الزم را به ارزیـابی شـونده ارائـه و پـس از تائیـد       •
تائید کننده نهایی لیست امتیازات ارزیابی و فرم هاي مذکور را براي اقدامات بعـدي بـه واحـد متـولی     ،فرم ها 

.ارزیابی عملکرد ارسال می نماید

در ارزیابی ساالنه مالك، ارائه اسناد و گواهی معتبر با ثبت اتوماسـیون در همـان دوره مـی باشـد و       :2تذکر
امتیاز به فعالیت هاي انجام گرفته در راستاي وظایف شغلی ثبت شده و گواهی هاي صادره در همان دوره تعلق 

. خواهد گرفت

واحد متولی ارزیابی عملکرد پس از دریافت فرم هاي ارزیابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تائیـد   •
مدارك اقدام نموده و در صورت نقص مدارك ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیابی 

.عودت داده می شود

.پس از تائید واحد متولی ارزیابی عملکرد نمرات لیست شده و  بایگانی می شود •

مسئول هرگونه ایراد و قصوري در فرم نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعم از اشتباه درمجموع امتیازات * 
پس از تائید واحد ارزیابی عملکرد، شخص ارزیابی شـونده بـوده و   ... محاسبه شده در شاخص ها و محورها و 

.اصالح فرم ارزیابی عملکرد امکان پذیر نیستتغییر و 

واحد متولی ارزیابی عملکرد پس از دریافت فرم هاي ارزیابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تائیـد   •
مدارك اقدام نموده و در صورت نقص مدارك ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیابی 

.عودت داده می شود

.پس از تائید واحد متولی ارزیابی عملکرد نمرات لیست شده و  بایگانی می شود •

مسئول هرگونه ایراد و قصوري در فرم نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعم از اشتباه درمجموع امتیازات * 
پس از تائید واحد ارزیابی عملکرد، شخص ارزیابی شـونده بـوده و   ... محاسبه شده در شاخص ها و محورها و 

.اصالح فرم ارزیابی عملکرد امکان پذیر نیستتغییر و 



معیارهاي سنجش ارزیابی عملکرد* 

امتیاز 40:  شاخص هاي اختصاصی-الف

امتیاز 60:  شاخص هاي عمومی -ب

تدوین شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان طبق موافقت نامه ) الف

.بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده انجام می گیرد

تدوین شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان طبق موافقت نامه ) الف

.بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده انجام می گیرد



): امتیاز  60(فرم شاخص هاي عمومی مدیران و کارکنان) ب

شاخص هاي عمومی، معیارهاي مشترك ارزیابی عملکرد کارمنـدان اسـت کـه زمینـه تسـهیل تحقـق            

شاخص هاي عمومی در چهـار محـور ذیـل بـراي دو گـروه      . عملکرد اختصاصی آن ها را فراهم می نماید

طراحـی و  ) کارکنان(محور براي گروه ارزیابی شونده سه و ) مدیران میانی و مدیران پایه(ارزیابی شونده

:ابالغ گردیده است

امتیاز 10:  مهارتهاي مدیریتی•

این محور ویژه مدیران میانی و مدیران پایه در نظر گرفته شده است.

امتیاز 10   :ابتکار و خالقیت •

 10بخش مجزا تشکیل گردیده که هرکـدام   2امتیاز و از  20این شاخص درفرم کارکنان داراي 

.امتیاز دارد

امتیاز 10:  مهارتهاي مدیریتی•

این محور ویژه مدیران میانی و مدیران پایه در نظر گرفته شده است.

امتیاز 10   :ابتکار و خالقیت •

 10بخش مجزا تشکیل گردیده که هرکـدام   2امتیاز و از  20این شاخص درفرم کارکنان داراي 

.امتیاز دارد



امتیاز  20 :آموزش •

امتیاز  20: رضایتمندي  •

به همـراه  ) مدیر میانی، پایه ، کارکنان(در هر یک از این محورها ، بندهاي مشخصی متناسب با سطح کارمند 

ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیک هر بند و بـر مبنـاي   . معیار و استاندارد امتیازدهی هر بند وجود دارد

سپس امتیاز کل آن محـور در سـتون امتیـاز مکتسـبه مشـخص      . معیارهاي امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود

. می گردد

عالی، خوب و متوسط در جلوي هر شـاخص مشـخص   : امتیاز برخی از شاخص هاي فوق در سه سطح: تذکر

.گردیده و با نظر رئیس مربوطه امتیازدهی می شوند

سپس امتیاز کل آن محـور در سـتون امتیـاز مکتسـبه مشـخص      . معیارهاي امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود

. می گردد

عالی، خوب و متوسط در جلوي هر شـاخص مشـخص   : امتیاز برخی از شاخص هاي فوق در سه سطح: تذکر

.گردیده و با نظر رئیس مربوطه امتیازدهی می شوند



:مستندات الزم و نکات مهم در خصوص نحوه امتیازدهی هر بند در ذیل آمده است*

:مهارتهاي مدیریتی*

:برنامه ریزي - 1- 1

 مالك مافوق مقام نظر و گرفته شده نظر در میانی مدیران ارزیابی براي ریزي برنامه شاخص

 و واحد اهداف مستمر پایش مانند معیارهایی شاخص این امتیازدهی در . است شاخص این امتیازدهی

 و تهیه و کارمندان عملکرد ارزیابی فرم عملکرد تحلیل ستون تحلیل و بررسی مدیریت، تحت کارمندان

 تحلیل اساس بر مدیریت تحت واحد و کارمندان توسعه برنامه هاي و شغلی اهداف به موقع تنظیم

.می گیرد قرار مدنظر ... و عملکرد

 و واحد اهداف مستمر پایش مانند معیارهایی شاخص این امتیازدهی در . است شاخص این امتیازدهی

 و تهیه و کارمندان عملکرد ارزیابی فرم عملکرد تحلیل ستون تحلیل و بررسی مدیریت، تحت کارمندان

 تحلیل اساس بر مدیریت تحت واحد و کارمندان توسعه برنامه هاي و شغلی اهداف به موقع تنظیم

.می گیرد قرار مدنظر ... و عملکرد



:توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها -2-1

در نظـر   مدیران میانی و پایهکه جهت ارزیـابی  شاخص توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها 

بر اساس تعداد فرآیندها و مسئولیت هاي تفویض اختیار شده در گروه ها و نحوه فعالیت گرفته  شده است 

.توانمندسازي کارکنان در انجام کار گروهی و با نظر مقام مافوق امتیازدهی می شود آن ها،

:تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان -3-1

. در نظر گرفته شـده اسـت  مدیران میانی و پایه شاخص تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان براي ارزیابی 

در امتیازدهی این شاخص معیارهایی مانند پایش مستمر کارکنان تحـت مـدیریت، فـرم پـایش عملکـرد      

.تکمیل شده براي کلیه کارکنان زیرمجموعه و صحت و دقت آن و با نظر مقام مافوق امتیازدهی می شود

:تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان -3-1

. در نظر گرفته شـده اسـت  مدیران میانی و پایه شاخص تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان براي ارزیابی 

در امتیازدهی این شاخص معیارهایی مانند پایش مستمر کارکنان تحـت مـدیریت، فـرم پـایش عملکـرد      

.تکمیل شده براي کلیه کارکنان زیرمجموعه و صحت و دقت آن و با نظر مقام مافوق امتیازدهی می شود



مشارکت با مدیر باالدستی در ارتباط با استقرار نظام برنامه ریزي - 1- 4

این شاخص بر اساس پایش مستمر اهداف وکارمندان .شاخص فوق، شاخص ارزیابی مدیران پایه می باشد

تحت سرپرستی،بررسی وتحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارکنان  وتوسعه کارمندان 

.زیر مجموعه خود بر اساس تحلیل عملکرد امتیازدهی میگردد

استفاده از فناوریهاي نوین و نرم افزارهاي کاربردي در انجام وظایف - 1- 5

.شاخص فوق در ارزیابی عملکرد مدیران میانی لحاظ نمی گردد:1تذکر

.این شاخص در فرم ارزیابی عملکرد کارکنان در محور خالقیت و نوآوري در نظر گرفته شده است: 2تذکر

استفاده از فناوریهاي نوین و نرم افزارهاي کاربردي در انجام وظایف - 1- 5

.شاخص فوق در ارزیابی عملکرد مدیران میانی لحاظ نمی گردد:1تذکر

.این شاخص در فرم ارزیابی عملکرد کارکنان در محور خالقیت و نوآوري در نظر گرفته شده است: 2تذکر



:ابتکار و خالقیت*
  
)علل عدم تحقق اهداف(تحلیل عملکرد -1-2

:ارائه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف -2-2

 اتارائه می شود در صورتی قابل قبول است که توسط کمیته پیشنهاد  مدیران و کارکنانپیشنهاد هایی که توسط 

:براي احتساب امتیاز پیشنهاد ها مطابق جدول زیر عمل شود. تائید شده باشد

امتیاز پیشنهادهاي  عناوین سطوحردیف

تائید شده

امتیاز پیشنهادهاي  

اجراشده

کل  

امتیاز

34واحد1

10 57دستگاه2

710ملی3



تاریخ تصویب پیشنهاد می بایستی مربوط به دوره ارزیابی و داراي شماره ثبت اتوماسیون دبیرخانه پیشنهاد ات : تذکر

اجراشده داشته باشـد امتیـازدهی بـه پیشـنهاد هـا بـا در نظـر        /درصورتی که فردي بیش از یک پیشنهاد تائید شده .باشد

.گرفتن سقف امتیاز شاخص قابل قبول می باشد

:دریافت تشویق ها -3-2

.این شاخص شامل نشان هاي دولتی و تقدیرنامه هایی است که از مقامات مختلف کسب می گردد

:تشویق هایی داراي امتیاز است که موارد زیر در آن رعایت شده باشد

تشویقاتی کـه بـراي فعالیـت هـاي فـوق برنامـه و یـا        .تشویقات باید در راستاي ایفاي وظایف شغلی فرد باشد•

تشـویق هـاي دریـافتی از سـوي     .( فعالیت هاي خارج از سازمان صادرشده باشد فاقد ارزش امتیازي مـی باشـد  

.)هیئت هاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور مستثنا می باشد

.این شاخص شامل نشان هاي دولتی و تقدیرنامه هایی است که از مقامات مختلف کسب می گردد

:تشویق هایی داراي امتیاز است که موارد زیر در آن رعایت شده باشد

تشویقاتی کـه بـراي فعالیـت هـاي فـوق برنامـه و یـا        .تشویقات باید در راستاي ایفاي وظایف شغلی فرد باشد•

تشـویق هـاي دریـافتی از سـوي     .( فعالیت هاي خارج از سازمان صادرشده باشد فاقد ارزش امتیازي مـی باشـد  

.)هیئت هاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور مستثنا می باشد



بـه طـور مثـال تشـویقات ارائـه شـده جهـت دوره         .تاریخ صدور تشویق نامه باید مربوط به دوره ارزیابی باشد  •

بدیهی اسـت تشـویقات فاقـد شـماره و تـاریخ از امتیـاز       .باید در همان سال صادرشده باشد 1395ارزیابی سال 

به تشویقی هایی که جنبه عمومی داشته و یا به مناسبت روز خاص صادرشـده   . برخوردار نیست

.و یا در زمینه وظایف شغلی نباشد امتیازي تعلق نمی گیرد

باالترین مقام امضاء کننده به عنوان صادرکننده تشویق محسـوب   تشویقاتی که با دو امضاء صادرشده باشد ، •

.می گردد

صادرشده باشـد و تشـویقاتی کـه در قالـب     ) تشویق نامه، تشویق، قدردانی(تشویقات باید در قالب تقدیرنامه •

.صادر گردد فاقد اعتبار است... انتصاب و  ابالغ ،

باالترین مقام امضاء کننده به عنوان صادرکننده تشویق محسـوب   تشویقاتی که با دو امضاء صادرشده باشد ، •

.می گردد

صادرشده باشـد و تشـویقاتی کـه در قالـب     ) تشویق نامه، تشویق، قدردانی(تشویقات باید در قالب تقدیرنامه •

.صادر گردد فاقد اعتبار است... انتصاب و  ابالغ ،



چنانچه شخصی دو تشویقی با یک مضمون از مدیر بالفصلش و همچنین مقام باالتر دریافت کـرده باشـد،    •

.علی رغم اینکه مضمون هر دو تشویق یکی است از امتیاز هر دو تشویقی می تواند بهره مند می گردد

.با توجه به تعداد تقدیرنامه هاي فرد ، رعایت سقف امتیاز محور الزامی است •

نیـز وجـود    پست سـازمانی تشویقاتی قابل قبول است که مقام صادرکننده آن در جایگاهی قرار دارد که  •

به عنوان مثال با توجه به اینکه پستی تحت عنوان قائم مقام یا جانشین وجود ندارد تشویقات صادره . داشته باشد

.از سوي افرادي با این عنوان جایگاهی نخواهد داشت

نیـز وجـود    پست سـازمانی تشویقاتی قابل قبول است که مقام صادرکننده آن در جایگاهی قرار دارد که  •

به عنوان مثال با توجه به اینکه پستی تحت عنوان قائم مقام یا جانشین وجود ندارد تشویقات صادره . داشته باشد

.از سوي افرادي با این عنوان جایگاهی نخواهد داشت



امتیازمقام تشویق کنندهبند

امتیاز 7دریافت نشان هاي دولتی و تقدیرنامه از رئیس جمهور1
امتیاز 6دریافت تقدیرنامه از وزیر یا معاون رئیس جمهور  2
دریافت تقدیرنامه از استاندار، معاون وزیر و رئیس دانشگاه و سایر روساي سازمان ها و مؤسسات وابسته به  3

:وزارت بهداشت شامل 
سازمان بهزیستی کشور، سازمان انتقال خون، انسیتو پاستور ایران، سایر دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی 

...کشور و

امتیاز 5

:دریافت تقدیرنامه از معاونان دستگاه هاي وابسته شامل 4
معاونین رئیس دانشگاه و معاونین استاندار 

امتیاز 4

:دریافت تقدیرنامه از مدیرکل یا مقامات همتراز شامل5
مدیران ستادي و مدیران زیرمجموعه معاونت ها، مدیران شبکه ها ، روساي  مراکز آموزشی درمانی و روسا و   

مدیران بیمارستان هاي مستقل از شبکه ها ، رؤساي دانشکده ها و فرماندار و مشاورین وزیر

امتیاز 3

:جدول نحوه امتیازدهی تشویق ها

:جدول نحوه امتیازدهی تشویق ها

:دریافت تقدیرنامه از مدیرکل یا مقامات همتراز شامل5
مدیران ستادي و مدیران زیرمجموعه معاونت ها، مدیران شبکه ها ، روساي  مراکز آموزشی درمانی و روسا و   

مدیران بیمارستان هاي مستقل از شبکه ها ، رؤساي دانشکده ها و فرماندار و مشاورین وزیر

امتیاز 3

:دریافت تشویق از سایر مقامات شامل6
و مدیران بیمارستان هاي زیرمجموعه شبکه ها ، روساي  ، روسا  5معاونین مدیران و روساي مندرج دربند  

مراکز بهداشت شهرستان ها ،معاون فرماندار،بخشدار ،مدیران خدمات پرستاري  

امتیاز 2

: دریافت تقدیرنامه از سرپرستان7
، سوپروایزرهاي بیمارستان، رئیس خدمات پرستاري)گروه(روساي ادارات

امتیاز 1

:کسب عنوان کارمند نمونه8
منظور کسب عنوان کارمند نمونه در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح موسسه می باشد که به صورت  

سالیانه انتخاب می گردند

امتیاز 7

امتیاز 3دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم9

  4حداکثر تشویق هاي دریافتی از سوي هیئت هاي اجرایی و نظارت انتخابات کشور10
امتیاز



در خصوص تشویقاتی که در هر یک از بندهاي جدول ذکرشده، هر فرد می تواند حداکثر از دو : 1تبصره 

.تشویقی مربوط به یک  بند بهره مند گردد

هاي -تشویق هاي دریافتی از سوي هیئت هاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور صرفاً در فرم

:داراي امتیاز می باشد جدولارزیابی و به شرح 

هاي -تشویق هاي دریافتی از سوي هیئت هاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور صرفاً در فرم

:داراي امتیاز می باشد جدولارزیابی و به شرح 



امتیاز تقدیرنامهمقام صادرکننده تقدیرنامهبند

4دبیر شوراي نگهبان1

3.5قائم مقام دبیر شوراي نگهبان2

3وزیر کشور3

3معاون اجرایی امور انتخابات شوراي نگهبان4

2.5رئیس ستاد انتخابات کشور5

2استاندار6

2رئیس هیئت نظارت استان7 2رئیس هیئت نظارت استان7

1.5فرمانداري تهران8

1.5رئیس هیئت نظارت شهرستان تهران9

1.5رئیس هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات شهر و روستا10

روساي هیئت هاي عـالی نظـارت اسـتان در انتخابـات     11

شوراهاي اسالمی شهر و روستا

1.5

1.5مدیرکل انتخابات کشور12

1.5سایر فرمانداران13

1.5رئیس هیئت نظارت سایر شهرستان ها14

1رئیس هیئت اجرایی15



محورآموزش-3

هدف از آموزش،تالش در جهت ارتقاي سطح دانش،آگاهی،مهارتهاي شغلی و ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان می  

سطوح کسب امتیاز براي .امتیاز می باشد که با توجه به شاخص هاي زیر امتیاز به آن تعلق می گیرد 20این بند داراي .باشد

.در این محور یکسان می باشد) مدیران میانی، پایه و کارکنان (هر سه گروه 

آموزش هاي ضمن خدمت-3-1

امتیاز می  3ساعت ، 10گذراندن دوره هاي آموزشی گذرانده شده شغلی و بهبود مدیریت، با ارائه گواهی به ازاي هر 

.باشد

.  امتیاز تعلق می گیرد 1ساعت  5گذراندن دوره هاي آموزشی عمومی،با ارائه گواهی به ازاي هر 

.امتیاز این بند بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه آموزش کارکنان اعمال خواهد شد: 1تذکر

نظر مدیر در خصوص اثربخشی آموزش هاي گذرانده شده در این گزینه صرفا جهت بازخورد به واحد آموزش  : 2تذکر 

.می باشد

امتیاز می  3ساعت ، 10گذراندن دوره هاي آموزشی گذرانده شده شغلی و بهبود مدیریت، با ارائه گواهی به ازاي هر 

.باشد

.  امتیاز تعلق می گیرد 1ساعت  5گذراندن دوره هاي آموزشی عمومی،با ارائه گواهی به ازاي هر 

.امتیاز این بند بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه آموزش کارکنان اعمال خواهد شد: 1تذکر

نظر مدیر در خصوص اثربخشی آموزش هاي گذرانده شده در این گزینه صرفا جهت بازخورد به واحد آموزش  : 2تذکر 

.می باشد



تدریس در زمینه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومی یا تخصصی  -3-2

امتیازدهی این شاخص منوط به  ارائه گواهی تدریس براي افرادي که به عنوان مدرس در دوره هـاي عمـومی   

یا تخصصی ستاد وزارتخانه یا دانشگاه ها و سازمان هاي تابعه تدریس کرده اند و داراي مجوز هاي مورد تائیـد  

آیـین نامـه اداري و اسـتخدامی     46بر اسـاس دسـتورالعمل آمـوزش و توانمندسـازي کارکنـان موضـوع مـاده        

 1سـاعت تـدریس    2ضـمنا بـه ازاي هـر    . کارکنان غیرهیات علمی دستگاه می باشند قابل احتساب خواهد بود

.امتیاز تعلق می گیرد

تدریس واحدهاي درسی در دانشگاه هـا منـوط بـه موافقـت واحـد مربوطـه ، مـرتبط بـودن بـا نظـام آموزشـی            

امتیـاز   5واحد تدریس،  1کارکنان، مرتبط بودن با شغل و ارائه گواهی، قابل امتیازدهی می باشد و به ازاي هر 

.تعلق می گیرد

.تدریس در نیمسال دوم دوره ارزیابی به نسبت زمانی که تدریس انجام شده امتیازدهی می گردد :تذکر

.امتیاز تعلق می گیرد

تدریس واحدهاي درسی در دانشگاه هـا منـوط بـه موافقـت واحـد مربوطـه ، مـرتبط بـودن بـا نظـام آموزشـی            

امتیـاز   5واحد تدریس،  1کارکنان، مرتبط بودن با شغل و ارائه گواهی، قابل امتیازدهی می باشد و به ازاي هر 

.تعلق می گیرد

.تدریس در نیمسال دوم دوره ارزیابی به نسبت زمانی که تدریس انجام شده امتیازدهی می گردد :تذکر



:کسب موفقیت هاي ویژه -3-3
:دریافت جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط-3-3-1

دریافت تأییدیه و جایزه یا اختراع ثبت شده از مراکز معتبر تخصصی از قبیل جشـنواره مطهـري ،خـوارزمی، رازي، سـازمان     
ثبت اختراعات و اکتشافات، دبیرخانه جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانی

:تألیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی-3-3-2
چـاپ مجـدد   .کتاب تألیف یا ترجمه  شده می بایست در زمینه شغلی و در سال ارزیابی چاپ شده باشد و داراي شابک باشـد 

.کتاب بدون ویرایش قابل قبول نیست
/ ارائه مستند شناسه کتاب که اطالعـات مربـوط بـه چـاپ ، سـال نشـر ، شـابک و نـام و نـام خـانوادگی کامـل نویسـندگان            

.مترجمین در آن مشخص گردیده است الزامی است

.کتاب بدون ویرایش قابل قبول نیست
/ ارائه مستند شناسه کتاب که اطالعـات مربـوط بـه چـاپ ، سـال نشـر ، شـابک و نـام و نـام خـانوادگی کامـل نویسـندگان            

.مترجمین در آن مشخص گردیده است الزامی است

و بـه سـایر همکـاران    ) 5،ترجمـه   10تـألیف  (مترجمین اصلی کتاب هر یک حـداکثر امتیـاز  / نویسندگان یا مترجم / به نویسنده

.مترجم آن تعلق می گیرد/ به چاپ مجدد همراه با ویرایش کتاب ، نصف امتیاز به نویسنده. نصف امتیاز تعلق می گیرد
.نیستسالنامه هاي آماري و گزارش هاي عملکرد واحد حتی در صورت داشتن شابک به عنوان کتاب قابل قبول  :تذکر



سقف امتیازامتیاز تألیفنوع مقالهردیف

Scopus8و  ISI ،PubMedمقاالت 1

ISC7مقاالت 2

:تألیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی- 3- 3- 3
تألیف یا ترجمه مقاله بایستی مرتبط با شغل کارمند بوده و ارائه مستند مقاله تألیف یا ترجمه شده به همراه 

شناسه مقاله که در سال ارزیابی چاپ شده باشد الزامی است.  

10 3
داراي رتبه  علمی   مقاالت چاپ شده در مجالت

پژوهشی  و علمی ترویجی
6

4
در مجالت علمی بدون رتبه  شده  چاپ مقاالت 

پژوهشی
5

.در نشریات فاقد اعتبار می باشد) غیرعلمی(پایان نامه ها و مصاحبه هاي چاپ شده : تذکر



:ارائه طرح هاي تحقیقاتی -3-3-4
بوده و حداکثر امتیاز تعلـق گرفتـه بـه ایـن     ) در راستاي وظایف شغلی فرد(این شاخص شامل طرح هاي تحقیقاتی 

. باشد امتیاز می 7شاخص 

:الزامی است طرح هاي تحقیقاتیرعایت موارد ذیل براي احتساب امتیاز 

تخصیص امتیاز با توجه به نقش افرادامتیازنوع طرح

امتیاز 7پایان یافتهطرح  تحقیقاتی 

امتیاز%  100مجري اول طرح 

امتیاز% 50سایر مجریان 

امتیاز%  25همکاران طرح 

امتیاز 7پایان یافتهطرح  تحقیقاتی 

امتیاز%  100مجري اول طرح 

امتیاز% 50سایر مجریان 

امتیاز%  25همکاران طرح 

در خصوص طرح هاي تحقیقاتی ضمیمه نمودن اصـل تأییدیـه از تحقیقـات و فنـاوري کـه در آن بـه کـد         :تذکر
.پژوهشی و اتمام طرح اشاره شده باشد، الزامی است

هرگاه فرد بیش از یک طرح تحقیقاتی مصـوب داشـته باشـد امتیـازدهی منـوط بـه رعایـت سـقف امتیـاز           :تذکر
.شاخص می باشد

.تاریخ ارائه تائیدیه اتمام طرح هاي تحقیقاتی می بایست مربوط به دوره ارزیابی باشد: تذکر



:سخنرانی یا ارائه پوستر در همایش علمی مرتبط  -3-3-5

سخنرانی یا ارائه پوستر در همایش هاي علمی بایستی مرتبط با وظایف شـغلی بـوده و ارائـه مسـتند گـواهی آن      

.الزامی است

)امتیاز تعلق می گیرد 3امتیاز و ارائه پوستر در همایش علمی  4سخنرانی در همایش علمی مرتبط (

انجام فعالیتهاي ورزشی 3-3-6

امتیاز شاخص فوق تغییري نکرده است

انجام فعالیتهاي ورزشی 3-3-6

امتیاز شاخص فوق تغییري نکرده است

:مدیریت دانش  -3-4

:امتیاز بوده و داراي معیار زیر  است  4سقف این شاخص حداکثر 



:ثبت تجربه•

امتیاز قابل اعمال خواهد بود  4به ازاي هر تجربه ثبت و تائید شده یک امتیاز تا سقف 

.این شاخص ویژه مدیران میانی ، پایه و کارکنان می باشد :تذکر

محور رضایتمندي-4

رضایتمندي از کارمندان داراي ارباب رجوع •

رضایتمندي از کارمندان بدون ارباب رجوع •

رضایت همکاران •

محور رضایتمندي-4

رضایتمندي از کارمندان داراي ارباب رجوع •

رضایتمندي از کارمندان بدون ارباب رجوع •

رضایت همکاران •



)امتیاز 60( پشتیبانی کارکنان عمومی هاي شاخص فرم*

امتیاز 15( نوآوري و خالقیت(

امتیاز 5(آموزش(

امتیاز 40(رضایتمندي( امتیاز 40(رضایتمندي(



)حدود انتظارات(فرم موافقت نامه عملکرد کارکنان
آرم موسسه ):  سمت(عنوان شغلی:  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی

:تاریخ:نام ارزیابی کننده:واحد محل خدمت:منطقه محل خدمت

:)بر اساس اهداف و استراتژي هاي سازمان و در چارچوب وظایف شغلی(اهداف و انتظارات عملکردي

سقف امتیازهدفعنوان و واحد شاخص)متناسب با اهداف عملکردي(حدود انتظارات 

)حدود انتظارات(موافقت نامه عملکرد کارکنان) 1(فرم شماره

40

 قانونی و محیطی و کاري حیطه به کامل اشراف - 2نمایم استفاده رشد جهت در عملکرد ارزیابی از- 1 :می گردم متعهد )ارزیابی کننده (بالفصل سرپرست به عنوان

  . نموده ام مطالعه به دقت را کارکنان ارزیابی دستورالعمل - 4  .داده ام قرار موردبررسی را اهداف و باالدستی برنامه هاي - 3 .باشم داشته را واحد عملکردي حوزه در

 شرح اساس بر را عملکردي استانداردهاي و مطلوب اهداف  - 6  .می آورم عمل به ارزیابی شونده عملکرد بهبود و اصالح یا رشد براي تدابیري دوره طول در - 5

 ارباب رجوع و همکاران از الزم نظرسنجی فرم تدوین ضمن  - 7 .می نمایم دریافت را ارزیابی شونده امضاء فرم،  انتهاي در و ابالغ ارزیابی شونده به مشخص وظایف

 انجام را مافوق مدیر با الزم هماهنگی  - 9  الزم هماهنگی جلسات برگزار  - 8 .می نمایم جمع آوري را مستندات و داده صورت ، دوره طول در ) محرمانه به صورت(

باشم داده

:ارزیابی کننده:  نام و نام خانوادگی

:و امضاءتاریخ                           

ی باشد، در دوره ف ماین جانب با مافوق مستقیم موارد فوق را مرور کرده و متعهد می شوم همه انتظارات موجود در این موافقت نامه را که براي من کامالً شفا

.یک ساله آینده برآورده سازم

:ارزیابی شونده:  نام و نام خانوادگی

:و امضاءتاریخ                              

□نسخه مدیریت منابع انسانی                                                    □ نسخه مافوق                    □                                              نسخه همکار



آرم موسسه:واحد خدمت:منطقه محل خدمتپایش عملکردفرم 

:تاریخ:شماره ملی:عنوان شغلی:نام و نام خانوادگی

  حساسوقایع ردیف 

/عملکردي( 

)رفتاري

نوع 

)قابل بهبود/قوت(واقعه

اقدامات سرپرست در جهت تقویت تاریخ

نقاط قوت و اصالح نقاط قابل بهبود

پایش عملکرد کارکنان) 2(فرم شماره

)رفتاري



......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                                         
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

)دفاتر ، روساي مراکز و معاونین آن ها/ مدیران کل(محورها و شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران میانی ) 3(فرم شماره 

:مشخصات ارزیابی شونده
نام و نام  
:خانوادگی

:نوع استخدام:عنوان شغل مورد تصدي:عنوان پست:کد ملی
:  دوره ارزیابی

13/   12/29- 13/   1/1تاریخ 

ف
دی

ر

شرح وظیفه مدیر میانی  
متناسب با شغل مورد (

تصدي و  شرح وظایف و 
)واحد/برنامه هاي مرکز

عنوان شاخص
واحد 

سنجش
هدف مورد  

انتظار
سقف 
امتیاز

عملکرد
امتیاز 
مکتسبه

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

)ارائه راهکارها

40جمع شاخص هاي اختصاصی



......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

)دفاتر ، روساي مراکز و معاونین آن ها/ مدیران کل(محورها و شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مدیران میانی ) 4(فرم شماره 

امتیاز 
مکتسبه

امتیاز عملکرد سقف امتیاز شاخص هاي عمومی

حورها
م

ف
ردی

8

معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون تحلیل عملکرد  (برنامه ریزي -

فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه هاي توسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر  

)امتیاز3امتیاز، متوسط تا  5امتیاز، خوب تا 7با نظر مدیر ؛ عالی تا ...)(اساس تحلیل عملکرد و 

)امتیاز3امتیاز، متوسط تا  5امتیاز، خوب تا 7با نظر مدیر ؛ عالی تا (توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها-

ی
یت

یر
مد

ي 
ها

رت
ها

م

1

2 )امتیاز، ضعیف صفر امتیاز 5/0امتیاز، متوسط  1امتیاز، خوب  2عالی : با نظر مدیر( تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان-

10

)محور خالقیت و نوآوري شاخص هاي عمومی دستورالعمل2-2مطابق با بند(ارائه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف -

،  )امتیاز 6(، وزیر یا معاون رئیس جمهور)امتیاز 7(نشان هاي دولتی و تقدیرنامه از رئیس جمهور: دریافت تشویق ها شامل-

و مقامات  ) امتیاز 3(، مدیرکل یا مقامات همتراز)امتیاز 4(، معاونین دستگاه هاي وابسته )امتیاز 5(معاون وزیر و مقامات همتراز

،هیئت هاي  )امتیاز 3(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )امتیاز 7(، کسب عنوان کارمند نمونه)امتیاز 2(پایین تر 

)امتیاز 4تا (نظارت و اجرائی انتخابات کشور

ت
قی

ال
خ

و 
ر 

کا
ابت

2

،هیئت هاي  )امتیاز 3(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )امتیاز 7(، کسب عنوان کارمند نمونه)امتیاز 2(پایین تر 

)امتیاز 4تا (نظارت و اجرائی انتخابات کشور

ت
قی

ال
خ

و 
ر 

کا
ابت

20

)  امتیاز 10تا (آموزش ضمن خدمت -

)امتیاز 10با تائید مدیر تا (تدریس در زمینه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومی یا تخصصی -

، تألیف با ترجمه کتاب در  )امتیاز 8(دریافت تأییدیه و جایزه از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط(کسب موفقیت هاي ویژه شامل -

، طرح هاي  )امتیاز  4و ترجمه تا 8تألیف تا(، تألیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی)امتیاز 5و  ترجمه  10تألیف (زمینه شغلی 

و انجام  ) امتیاز 3(، ارائه پوستر در همایش علمی مرتبط ) امتیاز 4(، سخنرانی در همایش علمی مرتبط)امتیاز 7تا (تحقیقاتی

)امتیاز 4( مدیریت دانش- ) 6(فعالیت هاي ورزشی

ش
وز

آم

3

20

امتیاز، متوسط   7امتیاز، خوب تا  10بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا (رضایت مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع -

)امتیاز4تا 

با نظر مدیر و با در نظر گرفتن معیارهاي؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط  (رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع-

امتیاز،  10عالی تا )(کار، رعایت انضباط  اداري شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله

)امتیاز 4امتیاز، متوسط  7خوب تا 

)امتیاز 4امتیاز، متوسط تا 7امتیاز، خوب تا  10عالی تا (رضایت همکاران-

ي
د

من
یت

ضا
ر

4

60 جمع شاخص هاي عمومی

100
                                                                                                                                 جمع شاخص هاي اختصاصی                                جمع شاخص هاي عمومی                                                                                              

جمع کل

)نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( امضاي تأییدکننده  )                                          نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( تائید ارزیابی کننده  )                                 نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء: (تائید ارزیابی شونده



......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

)روساي گروهها و ادارات( پایهمحورها و شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران ) 5(فرم شماره 

:مشخصات ارزیابی شونده

نام و نام  
:خانوادگی

:نوع استخدام:عنوان شغل مورد تصدي:عنوان پست:کد ملی
:  دوره ارزیابی

13/   12/29- 13/   1/1تاریخ 

ف
دی

ر

شرح وظیفه مدیران پایه 
متناسب با شغل مورد تصدي (

و  شرح وظایف و برنامه هاي 
)واحد/مرکز

عنوان شاخص
واحد 

سنجش
هدف مورد 

انتظار
سقف 
امتیاز

عملکرد
امتیاز 
مکتسبه

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

)راهکارها

40جمع شاخص هاي اختصاصی



......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

)گروهها و ادارت روساي( پایهمحورها و شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مدیران ) 6(فرم شماره 
امتیاز 
مکتسبه

امتیاز 
عملکرد

سقف امتیاز شاخص هاي عمومی

حوره
م

ا

ف
ردی

8

معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون تحلیل (برنامه ریزي -

عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه هاي توسعه کارمندان و واحد 

)امتیاز3امتیاز، متوسط تا  5امتیاز، خوب تا 7با نظر مدیر ؛ عالی تا ...)(تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و 

امتیاز، خوب  5عالی تا : با نظر مدیر مستقیم( استفاده از فناوري هاي نوین و نرم افزارهاي کاربردي در انجام وظایف-

)امتیاز 2امتیاز، متوسط تا  3تا 

)امتیاز3امتیاز، متوسط تا  5امتیاز، خوب تا 7با نظر مدیر ؛ عالی تا (توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها- ی
یت

یر
مد

ي 
ها

رت
ها

م

1

2
امتیاز، ضعیف صفر  5/0امتیاز، متوسط  1امتیاز، خوب  2عالی : با نظر مدیر( تکمیل فرم پایش عملکرد کارکنان-

)امتیاز

10

محور خالقیت و نوآوري شاخص هاي عمومی 2-2مطابق با بند(ارائه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف -

)دستورالعمل

 6(، وزیر یا معاون رئیس جمهور)امتیاز 7(نشان هاي دولتی و تقدیرنامه از رئیس جمهور: دریافت تشویق ها شامل-

 3(، مدیرکل یا مقامات همتراز)امتیاز 4(، معاونین دستگاه هاي وابسته )امتیاز 5(، معاون وزیر و مقامات همتراز)امتیاز

، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح )امتیاز 7(، کسب عنوان کارمند نمونه)امتیاز 2(و مقامات پایین تر ) امتیاز

)امتیاز 4تا (،هیئت هاي نظارت و اجرائی انتخابات کشور)امتیاز 3(تکریم 

ت
قی

ال
خ

و 
ر 

کا
ابت

210
 3(، مدیرکل یا مقامات همتراز)امتیاز 4(، معاونین دستگاه هاي وابسته )امتیاز 5(، معاون وزیر و مقامات همتراز)امتیاز

، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح )امتیاز 7(، کسب عنوان کارمند نمونه)امتیاز 2(و مقامات پایین تر ) امتیاز

)امتیاز 4تا (،هیئت هاي نظارت و اجرائی انتخابات کشور)امتیاز 3(تکریم 

ت
قی

ال
خ

و 
ر 

کا
ابت

2

20

)  امتیاز 10تا (آموزش ضمن خدمت -

)امتیاز 10با تائید مدیر تا (تدریس در زمینه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومی یا تخصصی -

، تألیف با ترجمه )امتیاز 8(دریافت تأییدیه و جایزه از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط(کسب موفقیت هاي ویژه شامل -

  4و ترجمه تا 8تألیف تا(، تألیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی)امتیاز 5و  ترجمه  10تألیف (کتاب در زمینه شغلی 

، ارائه پوستر در همایش علمی ) امتیاز 4(، سخنرانی در همایش علمی مرتبط)امتیاز 7تا (، طرح هاي تحقیقاتی)امتیاز

)امتیاز 4( مدیریت دانش-) 6(و انجام فعالیت هاي ورزشی) امتیاز 3(مرتبط 

ش
وز

آم

3

20

امتیاز،  7امتیاز، خوب تا  10بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا (رضایت مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع -

)امتیاز4متوسط تا 

با نظر مدیر و با در نظر گرفتن معیارهاي؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در (رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع-

عالی )(محیط کار، رعایت انضباط  اداري شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله

)امتیاز 4امتیاز، متوسط  7امتیاز، خوب تا  10تا 

)امتیاز 4امتیاز، متوسط تا 7امتیاز، خوب تا  10عالی تا (رضایت همکاران-

ي
ند

تم
ای

ض
ر

4

60 جمع شاخص هاي عمومی

100 جمع کل                                                                       جمع شاخص هاي اختصاصی                                جمع شاخص هاي عمومی                                                       

)نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( امضاي تأییدکننده  )                                          نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( تائید ارزیابی کننده  )                                  نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء: (تائید ارزیابی شونده



......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

محورها و شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان) 7(فرم شماره 

:وندهش ارزیابی مشخصات 

:نوع استخدام:عنوان شغل مورد تصدي:عنوان پست:کد ملی:نام و نام خانوادگی
:  دوره ارزیابی

13/   12/29-  13/   1/1تاریخ 

ف
دی

ر

متناسب (شرح وظیفه کارکنان 
با شغل مورد تصدي و  شرح 

وظایف و برنامه هاي 
)واحد/مرکز

عنوان شاخص
واحد 

سنجش
هدف مورد انتظار

سقف 
امتیاز

عملکرد
امتیاز 
مکتسبه

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

)راهکارها

40جمع شاخص هاي اختصاصی



......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

عملکرد کارکنانارزیابی محورها و شاخص هاي عمومی ) 8(فرم شماره 

امتیاز 
مکتس

به

امتیاز 
عملکر

د

سقف 
امتیاز

شاخص هاي عمومی

حورها
م

ف
ردی

10
)امتیاز 2امتیاز، متوسط تا  5امتیاز؛ خوب تا  8با نظر مدیر ؛ عالی تا (استفاده از فناوري هاي نوین و نرم افزارهاي کاربردي در انجام وظایف-

)امتیاز 2امتیاز، متوسط تا  3امتیاز؛ خوب تا  5با نظر مدیر ؛ عالی تا )(علل عدم تحقق اهداف(تکمیل ستون تحلیل عملکرد -

ت
قی

ال
خ

و 
ر 

کا
ابت

1

10

)محور خالقیت و نوآوري شاخص هاي عمومی دستورالعمل2-2مطابق با بند(ارائه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف-

، معاون وزیر و مقامات )امتیاز 6(، وزیر یا معاون رئیس جمهور)امتیاز 7(نشان هاي دولتی و تقدیرنامه از رئیس جمهور: دریافت تشویق ها شامل-

، کسب عنوان کارمند  )امتیاز 2(و مقامات پایین تر ) امتیاز 3(، مدیرکل یا مقامات همتراز)امتیاز 4(، معاونین دستگاه هاي وابسته )امتیاز 5(همتراز

)امتیاز 4تا (،هیئت هاي نظارت و اجرائی انتخابات کشور)امتیاز 3(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )امتیاز 7(نمونه )امتیاز 4تا (،هیئت هاي نظارت و اجرائی انتخابات کشور)امتیاز 3(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )امتیاز 7(نمونه

20

) امتیاز 10تا (آموزش ضمن خدمت -

)امتیاز 10با تائید مدیر تا (تدریس در زمینه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومی یا تخصصی -

تألیف (، تألیف با ترجمه کتاب در زمینه شغلی )امتیاز 8(دریافت تأییدیه و جایزه از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط(کسب موفقیت هاي ویژه شامل -

، سخنرانی در  )امتیاز 7تا (، طرح هاي تحقیقاتی)امتیاز  4و ترجمه تا 8تألیف تا(، تألیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی)امتیاز 5و  ترجمه  10

)امتیاز 4( مدیریت دانش- ) 6(و انجام فعالیت هاي ورزشی) امتیاز 3(، ارائه پوستر در همایش علمی مرتبط ) امتیاز 4(همایش علمی مرتبط

ش
وز

آم

2

20

)امتیاز4امتیاز، متوسط تا  7امتیاز، خوب تا  10بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا (رضایت مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع -

با نظر مدیر و با در نظر گرفتن معیارهاي؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط کار، رعایت انضباط  (رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع-

)امتیاز 4امتیاز، متوسط  7امتیاز، خوب تا  10عالی تا )(اداري شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله

)امتیاز 4امتیاز، متوسط تا 7امتیاز، خوب تا  10عالی تا (رضایت همکاران-

ي
د

من
یت

ضا
ر

3

60 جمع شاخص هاي عمومی

100
                                                                                          جمع شاخص هاي اختصاصی                                جمع شاخص هاي عمومی                                                          

جمع کل
)نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( امضاي تأییدکننده  )                                          نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( تائید ارزیابی کننده  )                                 نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء: (تائید ارزیابی شونده



:مشخصات ارزیابی شونده

:  دوره ارزیابی
 13/   29/12-  13/   1/1تاریخ  

:نوع استخدام :عنوان شغل مورد تصدي :عنوان پست :کد ملی :نام و نام خانوادگی

علل عدم (حلیل عملکردت
تحقق اهداف، نقاط قوت و 

)ضعف و ارائه راهکارها

امتیاز 
نهایی 

سقف 
امتیاز 
محور

امتیاز 
مکتسبه

سقف امتیاز 
شاخص

شاخص هاي ارزیابی محور عملکرد

......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

عملکرد کارکنان پشتیبانیارزیابی  اختصاصیمحورها و شاخص هاي ) 9(فرم شماره 

10

3 تعیین اولویت براي انجام کارها

3کمیت انجام کار انجام وظایف و برنامه هاي محوله به نحو مطلوب

4 انجام امور طی بازه هاي زمانی تعیین شده

20

4 دقت در انجام امور محوله

کیفیت انجام کار

4 پیگیري کامل کارها و وظایف محوله تا انتها

4 یافتن روش هایی جهت ارائه بهتر خدمات

4
تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از روش هاي استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر 

خدمات

4 در دسترس بودن و پاسخگویی به موقع به مسئولین

10

2 درك موقعیت و شرایط موجود و توانایی در انجام وظایف و مسئولیت ها

دانش، اطالعات و 
مهارت هاي شغلی

2 بررسی و حل مسائل و مشکالت و ارائه راهکار 

2 دارا بودن اطالعات  و مهارت هاي الزم مرتبط با وظایف شغلی

2 به کارگیري وسایل و تجهیزات شغلی به طور مناسب

2 توسعه و به روزرسانی اطالعات و مهارت هاي شغلی

40 40
جمع                                                                                                                                                   

شاخص هاي اختصاصی



امتیاز 
مکتس

به

امتیاز 
عملکر

د

سقف 
امتیاز

شاخص هاي عمومی ردیف

15

)محور خالقیت و نوآوري شاخص هاي عمومی کارکنان پشتیبانی دستورالعمل 1- 1مطابق با بند (ارائه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف-

، معاونین دستگاه هاي وابسته )امتیاز8(، استاندار)امتیاز7(، معاون وزیر و مقامات همطراز)امتیاز8(وزیر یا معاون رئیس جمهور: شامل دریافت تشویق ها-

، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )امتیاز10(، کسب عنوان کارمند نمونه)امتیاز3(و مقامات پایین تر ) امتیاز4(، مدیرکل با مقامات همطراز)امتیاز5(

)امتیاز 6تا (،هیئت هاي نظارت و اجرائی انتخابات کشور)امتیاز5(

) 6(انجام فعالیت هاي ورزشی - ت
قی

ال
خ

و 
ر 

کا
بت

ا

5 )  امتیاز 5تا ( آموزش ضمن خدمت - آموزش

......شماره ...............................                                                                                             معاونت                                                                                      
........تاریخ    ..................................                                                                                           واحد                                                                                             

عملکرد کارکنان پشتیبانیارزیابی  عمومیمحورها و شاخص هاي ) 10(فرم شماره 

5 )  امتیاز 5تا ( آموزش ضمن خدمت - آموزش

15

رعایت سلسله مراتب اداري، حضور فعال در محل کار، حضور در مواقع، اضطراري جهت :با نظر مدیر و درنظرگرفتن معیارهاي ( رعایت نظم و انضباط اداري -

عالی تا )(هانجام وظایف محوله، پذیرش مسئولیت کارهاي انجام شده و تالش جهت انجام مناسب تر وظایف، پر نمودن خال حضور همکاران به صورت داوطلبان

)امتیاز 5امتیاز، متوسط  10امتیاز، خوب تا  15

ي
ند

تم
ای

ض
ر

15

سازگاري با هر تغییري در وظایف، روش ها، مدیران و  : با نظر مدیر و در نظر گرفتن معیارهاي(تطابق با تغییر و پذیرش روش هاي جدید جهت انجام کارها -

ظ آرامش در  حف سرپرستان یا محیط کاري،  توجه به انتقادات سازنده و پیشنهاد هاي مؤثر در راستاي بهبود کار، تطابق با درخواست ها و تقاضاهاي مختلف،

)امتیاز 5امتیاز، متوسط  10امتیاز، خوب تا  15عالی تا )( هنگام مواجه شدن با مشکالت کاري

10
ارباب رجوع، درك و رسیدگی به مشکالت همکاران، احترام / مدیران/ سایر کارکنان/ برقراري و حفظ روابط کاري مناسب با همکاران( رضایت همکاران-

)امتیاز 4امتیاز، متوسط تا  7امتیاز، خوب تا  10عالی تا ) (گذاشتن و در نظر گرفتن شأن و مقام افراد، رفتار کردن مطابق اصول و ارزش هاي اخالقی

60 جمع شاخص هاي عمومی

100
                                         امتیاز شاخص هاي عمومی                                                                                                         امتیازشاخصهاي اختصاصی

جمع کل

)نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( امضاي تأییدکننده  )                                          نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء( تائید ارزیابی کننده  )                                  نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء: (تائید ارزیابی شونده



  ارزیابی شونده با مشارکت ) حدود انتظار(تکمیل فرم موافقت نامه عملکرد

)ارزیابی کننده(وارزیابی کننده وارسال به مقام مافوق 

سرپرست  (بررسی فرم توسط ارزیابی کننده

ارسال به مستخدمتایید و و ) بالفصل

بررسی مفاد فرم توسط مستخدم

عملکرد ارزیابی سامانه در ”)انتظار حدود(عملکرد نامه موافقت فرم تکمیل مراحل“

بررسی مفاد فرم توسط مستخدم

ایا مورد 
تائید می 

باشد؟

ارسال به رابط

خیر

بلھ

ھرسال/12/1فاز دوم 

ارسال به ارزیابی کننده جهت 

 بررسی مجدد و تائید

ارسال به مستخدم

ارسال به رابط



با تشکر از توجه شما
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