شماره:
تاريخ:

94/160232
1394/03/25

پیوست:

ندارد

باسمه تعالي

کلیه معاونین ،رؤسا و مدیران محترم واحدهای تابعه دانشگاه
موضوع  :ابالغ شیوه نامه ارزیابي عملکرد سال  3131کارمندان و مدیران

بخشنامه

سالم عليكم

احتراماً؛ در راستای اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان دانشگاه براساس ماده  96آیین نامه
اداری و استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاه منضم ب بخشهنام /212/555د مهور  1161/9/26وزارت متبهو و
جهت سنجش و ارزیابی میزان تحقق اهداف سازمانی و افزایش بههره وری و کیفیهت عملکهردک کارمنهدان در دوره ههای
مشخص ساالن و بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصیک شیوه نام ذیل جهت دستور اقدام الزم ارسها مهی دهردد.
امید است کلی مدیران محترم و مسئولین واحدهای ذیربط ب منظور جلودیری از خطاهای ارزیهابیک نسهبت به مطالعه
دقیق آن و استفاده از سامان ارزشیابی کارمندان دانشگاه اقدام الزم معمو نمایند1658996 .
نکات مهم ارزیابي عملکرد سال :3131
نکته  -1دوره ارزيابی :از او فروردین تا پایان اسفند ماه 1161
نکته -2ارزيابی شونده :شامل کلی کارکنان رسمیک آزمایشیک پیمانیک قراردادیک قانون کارک مشمولین طرح و الیح خدمت
پزشکان و پیراپزشکانک ضریب کاک طرح پزشک خانواده می باشد.

تبصره : 1تایید امتیازات در سامان ارزشیابی ب معنی امضاء ارزیابی می باشد.
تبصره : 2کارمندان مأمور ب خدمت مشمو این شیوه نام می دردند.
نکته -3ارزيابی کننده (سرپرست بالفصل کارمند) :مسئولی است ک از لحاظ سازمانی حداقل رئیس ادارهک قسمتک
دروهک بخش و عناوین مشاب بوده و مسئولیت ارجا کار ب کارمند و سرپرستی وی را بر عهده دارد و ارزشیابی شونده در
قبا وی پاسخگو است.
نکته -4مدير واحد(تأيید کننده) :مقامی است ک از لحاظ سازمانی مسئولیت کارهای فرد ارزشیابی کننده را بر عهده دارد.

نکته -5انواع فرمهای ارزيابی:
 فرم ارزيابی عملکرد مديران میانی :معاونین رئیس دانشگاه  -مدیران معاونین رئیس دانشگاه  -معاونین مدیران در
ستاد دانشگاه  -رؤسای دانشکده ها /مراکز تحقیقات  /آموزشکده ها  -معاونین رؤسهای دانشهکده هها  /مراکهز تحقیقهات /
آْموزشکده ها  -رؤسای بیمارستانها  -رؤسای مراکز آموزشی درمانی  -معهاونین رؤسهای بیمارسهتانها  -معهاونین رؤسهای
مراکز آموزشی درمانی  -مدیران بیمارستانها  -مدیران مراکز آموزشی درمانی  -معاونین مهدیران بیمارسهتانها  -معهاونین
مدیران مراکز آموزشی درمانی  -مدیر خدمات پرستاری بیمارستانها و مراکز آموزشی درمهانی  -مهدیر شهبک بهداشهت و
درمان  -معاونین شبک بهداشت و درمان  -رؤسای مراکز بهداشت شهرستان
 فرم ارزيابی عملکرد مديران پايه (عملیااتی) :رئهیس اداره در سهتاد دانشهگاه  -معهاونین رئهیس اداره در سهتاد
دانشگاه  -رؤسای دروهها در ستاد دانشگاه  -رؤسای ادارات دانشهکده هها /مراکهز تحقیقهات  /آموزشهکده هها  -معهاونین
رؤسای ادارات دانشکده ها /مراکز تحقیقات  /آموزشهکده هها  -رئهیس خهدمات پرسهتاری  -رؤسهای ادارات امورعمهومی /
حسابداری /اداری در شبک های بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان  -رؤسای مراکز بهداشتی و درمانی شههری/
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روستایی /شبان روزی  -رؤسای ادارات بیمارستانها  -معاونین رؤسای ادارات بیمارسهتانها  -مهدیر آموزشهگاه بههورزی یها
بهیاری  -سوپروایزر در بیمارستانها
 فرم ارزيابی عملکرد کارکنان برای ارزيابی عملکرد :تمهامی کارکنهان درسهطوح مختله از جمله کارشناسهان
مسئو و سرپرستاران دراین دست قرار می دیرند .کارشناس مسئوالنی ک (بدون رئیس اداره یا دروه) مستقیماً زیهر نظهر
مدیر یا معاون مدیر عهده دار مسئولیت واحد سازمانی می باشند می بایست فرم ارزیابی مدیران پای را تکمیل نمایند.
 فرم ارزيابی عملکرد کارکنان پشتیبانی برای ارزيابی عملکرد :کلیه شهاغلین مشهاغل نظهافتيیک آبهدار،یک
راننههدهک امورآشههخزخان و رسههتورانک امههور ،هها و تکثیههرک باغبههانی و امورتاسیسههاتی و  . . .براسههاس ایههن فههرم ارزیههابی
می شوند.

نکته -6تذکرات مهم به مديران:
 مدیر موظ است ضرورت تکمیل دقیق فرم را ب کارمندان و مدیران تحت پوشش تذکر دهد.
 هماهنگی ارزیابی کننده (سرپرست بالفصل کارمند) د ر هنگام ورود امتیاز و تایید ارزیابی در فرم الکترونیکی با تایید
کننده (مدیر مافوق) الزامی می باشد.
 در صورت امتنا کارمند از امضاء فرم ارزیابی در سامان ارزشیابی کارمندان دانشگاهک مقام تایید کننده می تواند از
اختیارات قانونی خود استفاده و ب جای امضاء ارزیابی شونده عبارت "از امضاء فرم ارزيابی خودداری نموده است"
را درج و با ذکر تاریخ امضاء نماید.
 در صورت تغییر امتیاز ارزیابی پس از رؤیت امتیاز توسط ارزیابی شوندهک می بایست موضو بصورت مکتوب از طریق
ارزیابی کننده ب ارزیابی شونده ابالغ و فرم مجدداً توسط ارزیابی شونده امضاء دردد.
 مدیر تا هر زمانی ک در پست مدیریتی مشغو ب خدمت می باشدک می بایست کارمندان زیر مجموع را ارزیابی نموده و
تغییر و تحوالت مدیریتک نافی مسئولیت مدیر نمی باشد.

 مسئولیت هردون تأخیر و عدم رعایت مفاد این شیوه نام بعهده باالترین مقام واحد سازمانی می باشد.
نکته-7تذکرات مهم به ارزيابی شونده:
 تهی و اسکن و باردذاری مستندات و تکمیل فرم ارزیابی در سامان ارزشیابی کارمندان دانشگاه بر اساس فرمت مشخص
شده در سامان .
 پس از امضاء فرم ارزیابی عملکرد توسط سرپرست بالفصل و مدیر مافوقک می بایستی نسبت ب امضاء فرم اقدام نماید.
 امتنا از تکمیل و امضاء فرم ارزیابی و یا ثبت نظراتک مالك در خواست بررسی و تجدید نظر نبوده و منجر ب محرومیت
کارمندان از نتایج حاصل از ارزیابی از جمل تمدید قرارداد مستخدمین پیمانیک انتصابک ارتقاء رتب ک ارتقاء طبق ک اعطای
طبق تشویقی و  . . .خواهد دردید.
 عدم امضاء فرم ارزیابی توسط کارمندک ب معنی اعتراض و قابل طرح بودن در کمیت رسیددی ب شکایات ارزیابی

کارمندان دانشگاه نخواهد بود.
 در صورت مغایرت پست سازمانی و سمت افرادک مالك تکمیل فرم ارزیهابیک سهمت و شهرح وظهای شهغل مهورد تصهدی
کارمند در سا ارزیابی می باشد.
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 در صورتی ک کارمند ب نتیج ارزیابی خود معترض باشدک موظ است ظرف مدت یک ماه از تاریخ رؤیت فرمک نسبت به
تکمیل فرم اعتراض ب نتیج ارزیابی عملکرد کارمندان و ارائ مستندات اقدام نماید .کارمندانی ک بعهد از مهلهت تعیهین
شده نسبت ب نتیج ارزیابی معترض شوند اعتراض آنان قابل رسیددی نخواهد بود.
 مسئولیت هردون ایراد و قصوری در فرم نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعهم از اشهتباه در مجمهو امتیهازات محاسهب
شده در شاخصها و محورها و  . . .پس از تایید واحد ارزیابی عملکردک بعهده شخص ارزیابی شونده بوده و تغییر و اصالح
فرم ارزیابی عملکرد امکان پذیر نمی باشد.

نکته -8تذکرات مهم به رابطان ارزيابی عملکرد واحد:
 آشنایی کامل با دستورالعملها و شیوه نام ها و تسلط ب کاربری سامان ارزیابی عملکرد کارمندان دانشهگاه جههت اجهرای
فرآیندهای ارزیابی.
 اطال رسانی و آموزش کارمندان و مدیران واحد سازمانی مرتبط در خصوص نحوه تکمیل فرم ارزیهابی و فرآینهد ارزیهابی
عملکرد کارمندان دانشگاه در سامان ارزشیابی دانشگاه.
 نظارت و پیگیری مستمر امور مربوط ب ارزیابی کارمندانک مدیران پای و میانیک جهت تکمیل فرآیند ارزیابی واحد تا زمان
مقرر واحد.
 ارتباطک همکاری و هماهنگی با کارشناسان اداره ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه در جهت تسریع در امور ارزیابی.
 تعری صحیح سطوح ارزیابی (نو فرمها) در سامان ارزشیابی دانشگاه با توج ب سمت ارزیابی شونده در دوره ارزیابی.
 تعیین مهلت زمانی الزم جهت تکمیل فرم ارزیابی کارمندان در سامان ارزشیابی در واحد سازمانی تحت پوشش بر اسهاس
برنام تنظیمی اداره ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه.
 فرم ارزیابی عملکرد برای فردی تکمیل می دردد ک در سا  1161حداقل  9ماه سابق خهدمت در شهغل مهورد تصهدی
داشت باشد.
 کارمندانی ک در سها  1161در حالهت اشهتغا (جانبهازان)ک ماموریهت آموزشهی تمهام وقهتک مرخصهی بهدون حقهوقک
استعالجیک صعب العالج و مرخصی زایمان بیش از شش ماه ب سر می برندک نیازی ب تکمیل فرم ارزیابی ندارند.
 کارمندانی ک در دو سمت یا پست مختل در دو حوزه متفاوت زیر نظر دو مهدیر فعالیهت نمهوده انهدک بها شهاخص ههای
اختصاصی هر دو سمت یا پست مورد ارزیابی قرارخواهند درفت و ب نسبت روزهای کارکرد در هر دو واحد میانگین نتایج
دو ارزیابی اعما خواهد شد و می بایست هر دو مدیر فرم را امضاء نمایند.
 پس از تکمیل فرم توسط کارمندک هر نو تغییر در سطوح ارزیابی (نو فرمها) فقط در صورت حهذف فهرم قبلهی توسهط
رابطک امکان پذیر خواهد بود.
 در ارزیابی ساالن فقط ب فعالیتهای انجام درفت در راستای وظای شغلی براساس فعالیتهای ارجهاعی ثبهت شهده توسهط
ارزیابی شونده و دواهی های صادره در همان دوره امتیاز تعلق خواهد درفت.
 تکمیل ستون تحلیل عملکرد در فرم ارزیابی کارمندانک مدیران پای و میانی الزامی می باشد.
 درصورت امتنا کارمند از رؤیت و تکمیل فرم ارزیابیک مراتب مجدداً بصورت کتبی با تعیین مهلت تکمیل فرم ارزیابی به
وی یادآوری و تحویل دردد .در صورت امتنا مجدد صورتجلس ای با امضاء رابط ارزیابیک تاییهد کننهده نههایی و مسهئو
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حراست تنظیم و در موعد مقرر ب مدیریت توسع سازمان ومنابع انسانی (اداره ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه) تحویل
و نسخ ای از آنک در پرونده پرسنلی بایگانی دردد.
 یک نسخ از فرم های ارزیابی عملکرد الکترونیک پس از بررسی و تائید نهایی اداره ارزیابی عملکرد کارمنهدان ،ها و به
ارزیابی شونده تحویل داده شود.

، گونگی استخراج لیست نهایی:
 oلیست نتایج نهایی ارزیابی عملکرد کارمندان از سامان ارزشیابی دانشگاه استخراج دردد.
 oامتیازات مشاب در لیست توسط باالترین مقام واحد اولویت بندی دردد.
 oامضاء اصل باالترین مقام واحدک بر روی لیست مربوط (مهر امضاء قابل قبو نمی باشد).
 oارسا اصل لیست امضاء شدهک طی نام اداری ب مدیریت توسع سازمان ومنابع انسانی(اداره ارزیابی عملکرد
کارمندان دانشگاه)

، گونگی اعالم اعتراض کارمند ب ارزیابی دوره:
 oتکمیل فرم اعتراض توسط کارمند.
 oضمیم نمودن مستندات ب فرم اعتراضک توسط کارمند.
 oارائ مدارك ب رابط ارزیابی واحد.
 oاعتراضات احتمالی ب فرمهای ارزیابیک در کمیت تحقیق و بررسی و اعتراض ب ارزیابی واحد متشکل از (باالترین
مقام واحد یا نماینده تام االختیار  -مسئو کاردزینی – کارشناس اداره ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه  -رابط
ارزیابی – کارشناس مرتبط) حداکثر ظرف مدت 15روز بررسی و مرتفع دردد .
 oدر صورتیک اعتراض کارمندان برطرف نگردید فرم ارزشیابی ب همراه مستندات (مدارك مربوط و صورتجلس
اعتراض کمیت مربوط)ک طی نام اداری ب مدیریت توسع سازمان ومنابع انسانی (اداره ارزیابی عملکرد کارمندان
دانشگاه) ارسا دردد.

نکته-9اداره ارزيابی عملکرد کارمندان دانشگاه:
 اعزام کارشناس واحد مربوط طی برنام تنظیمی پیوست جهت راهنماییک بررسی فرمها و تایید لیست امتیازات کارمندان
و مدیران براساس مد تنظیمی سامان سا .1161
 حداکثر ظرف مدت  5روز پس از دریافت اعتراض نتیج بررسیهای خود را ب کمیت پاسخگویی ب اعتراضات دزارش
نماید.
 در صورت تغییر نتیج ارزیابی توسط کمیت پاسخگویی ب اعتراضات مکل است رای کمیت را ب شاکی و واحد مربوط
اعالم نماید.
 ارسا مجوز تایید لیستهای ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران دانشگاه پس از تایید نهایی
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 -11نتايج حاصل از ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان:
 میانگین امتیاز مکتسب از مجمو امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی در طو دورهک مبنای امتیازدهی برای
ارتقای رتب کارمندان (با رعایت سایر شرایط) میباشد.
 مدیران و کارمندانی ک مجمو امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سها متهوالی حهداقل  85باشهد از یهک طبقهغ شهغلی
تشویقی ( حداکثر یک بار در طو خدمت ) برخوردار می شوند .
 کسب حداقل  85درصد از مجمو امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سا قبل ک برای هر دون ارتقهاء شهغلی از جمله :
انتصاب در پست های مدیران پای الزامی است  .در مورد مدیران میانی ک میانگین امتیاز دو سا دذشت مبنای عمل مهی
باشد .
 مدیران و کارمندانی ک امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در س سا متوالی یا ،هار سا متناوب از  55درصد کل امتیازات
پیش بینی شده کمتر باشد ک بر اسا س دستورالعملی ک از سوی هیات امناء تصویب و ابالغ می دردد در صورت نداشتن
شرایط بازنشستگی ک بازخرید و یا فسخ قرارداد می دردند.

یادآوری می دردد جهت مزید اطال مستندات شیوه نام فوق و جدو فرآیند ارزیابی عملکرد و برنام پایش و تایید
کارشناسان اداره ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه در پورتا اینترنتی اداره ارزشیابی عملکرد کارمندانک ب آدرس ذیل
در دسترس می باشد.
http://www.mums.ac.ir/btom/fa/k_arzeshyabi

دکتر سید محمد حسین بحریني طوسي
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رونوشت :
-

مدیریت محترم بازرسی ک ارزیابی عملکرد و پاسخگویی ب شکایات دانشگاه جهت استحضار
مدیریت محترم توسع سازمان و منابع انسانی دانشگاه (واحد رایان ک اداره ارزشیابی) جهت اطال و اقدام الزم
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جدول فرآيند ارزيابی عملکرد سال 1393
ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

مسئول

 تکمیل اطالعات پای سامان ارزشیابی(تعری ارزیاب و تایید کننده )
1

 بررسی و ویرایش اطالعات کارمندان و مدیران در سیستم پرسنلی .در دوره ارزیابی سا
( 1161حیط شمو ک سمتک محل خدمت) متناسب با ابالغهای دارای شماره ثبت

از1169/51/29

رابط ارزشیابی –

تا 1169/51/26

کاردزینی واحد

 مشخص نمودن کارمندان مأمور یا انتقالی و ارجا آنها برای ارزشیابی ب واحد مبداء
2
1

از1169/51/29

رابط ارزیابی –

تا 1169/51/29

کاردزینی واحد

تکمیل و ضمیم نمودن مستندات و اطالعات مرتبط عملکردی و خودارزیابی ارزشیابی شونده

از1169/51/30

کارمندان و

در سامان ارزیابی عملکرد کارمندان

تا 1169/59/31

مدیران دانشگاه

اطال رسانی الزم در واحد ب کارمندان جهت مقدمات ارزیابی

9

تاییدک ارزیابی کننده امضاء ( امضاء اسکن شده)

5

تاییدک تایید کننده نهایی ( امضاء اسکن شده)
اطال رسانی ب کارمندان و مدیران و تایید ارزشیابی شونده در سامان ارزیابی عملکرد کارمندان

9

( تایید کارمند درسامان ب منزل امضاء ارزیابی می باشد ) در صورت ی ک ب امتیاز معترض
باشد ضمن ثبت اعتراض در سامان ارزشیابی نسبت ب امضاء اقدام نماید

9

تایید فرمها و لیستهای ارزیابی طبق برنام تنظیمی پیوست

5

صدور مجوز مربوط

8

از1169/51/30
تا1169/59/11
از1169/51/30
تا 1169/59/11

سرپرست بالفصل
مدیر مافوق

از1169/51/30

رابط -کارمندان و

تا 1169/59/11

مدیران

از1169/04/55
تا1169/59/12

کارشناسان اداره

از1169/04/07

مدیریت توسع سازمان

تا 1169/90/12

و منابع انسانی

فرمهای ارزیابی عملکرد باید در دو نسخ تهی دردد.

از1169/04/15

نسخ او جهت درج در پرونده پرسنلی -نسخ دوم نیز ب ذینفع تحویل خواهد شد

تا1169/59/15

رابط ارزیابی
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برنامه پايش  ،راهنمايی و بررسی و تايید کارشناسی اداره ارزيابی عملکرد کارمندان دانشگاه در سال 1393
ردی

ردی

منطقه محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

منطقه محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

مرکزبهداشت شماره دو شهرستان مشهد

1393/04/26

1393/04/15

1

شعب بین الملل

1393/04/07

1393/04/07

39

1393/04/11

1393/05/51

2

دانشکده طب سنتی

1393/04/07

1393/04/07

15

معاونت درمان

1393/05/51

3

پژوهشکده بوعلی

1393/04/07

1393/04/07

19

مرکزبهداشت شماره س شهرستان مشهد

1393/04/11

4

دانشکده بهداشت

1393/04/08

1393/04/08

15

مرکزبهداشت شماره یک شهرستان مشهد

1393/05/51

1393/05/59

5

دانشکده پرستاری مامائی

1393/04/08

1393/04/08

18

بیمارستان ابن سینا و حجازی

1393/05/51

1393/05/59

6

دانشکده علوم پیراپزشکی

1393/04/08

1393/04/08

16

شبک بهداشت ودرمان خلیل آباد

1393/05/55

1393/05/59

7

دانشکده داروسازی

1393/04/06

1393/04/06

95

شبک بهداشت درمان بردسکن

1393/05/59

1393/05/55

8

معاونت آموزشی

1393/04/06

1393/04/06

91

شبک بهداشت ودرمان طرقب وشاندیز

1393/05/08

1393/05/08

9

معاونت پژوهشی

1393/04/15

1393/04/15

92

شبک بهداشت ودرمان رشتخوار

1393/05/15

1393/05/11

10

مرکز بهداشت ثامن شهرستان مشهد

1393/04/15

1393/04/15

91

شبک بهداشت ودرمان خواف

1393/05/11

1393/05/12

11

معاونت غذاودارو

1393/04/11

1393/04/11

99

شبک بهداشت ودرمان فریمان

1393/05/12

1393/05/11

14

دانشکده دندانخزشکی

1393/04/11

1393/04/11

95

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

1393/05/19

1393/05/15

15

دانشکده پزشکی

1393/04/11

1393/04/11

99

شبک بهداشت ودرمان تربت جام

1393/05/15

1393/05/16

16

سازمان مرکزی

1393/04/11

1393/04/11

95

بیمارستان شهیدکامیاب

1393/05/21

1393/05/22

20

معاونت دانشجوئی وفرهنگی

1393/04/19

1393/04/19

98

شبک بهداشت ودرمان دردز

1393/05/29

1393/05/25

23

بیمارستان منتصری

1393/04/19

1393/04/19

96

شبک بهداشت ودرمان ،ناران

1393/05/25

1393/05/29

24

معاونت بهداشتی ورئیس مرکزبهداشت

1393/04/15

1393/04/19

55

شبک بهداشت ودرمان تایباد

1393/05/25

1393/05/28

25

مرکزآموزشی درمانی خاتم االنبیاء (ص)

1393/04/15

1393/04/19

51

شبک بهداشت ودرمان سرخس

1393/05/28

1393/05/26

26

بیمارستان امید

1393/04/25

1393/04/21

52

شبک بهداشت ودرمان باخرز

1393/05/11

1393/09/51

27

بیمارستان سوانح طالقانی

1393/04/25

1393/04/21

51

شبک بهداشت ودرمان کاشمر

1393/09/51

1393/09/51

28

بیمارستان ا م البنین (س )

1393/04/22

1393/04/21

59

مرکز آموزشی درمانی قائم (عج )

1393/09/54

1393/09/8

29

معاونت پشتیبانی

1393/04/22

1393/04/21

بیمارستان امام رضا( )

1393/09/59

31

مرکز بهداشت شماره  5شهرستان مشهد

1393/04/29

1393/04/25

55

شبک بهداشت ودرمان قو،ان

1393/09/5

32

بیمارستان دکترعلی شریعتی

1393/04/29

1393/04/25

55

33

بیمارستان دکترشیخ

1393/04/26

1393/04/15

1393/06/8
1393/09/6
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