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 اهمیت  مدیریت عملکرد کارکنان

های آنهاا ییای از        ارزیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیت     
سازی کارکنان نسبت با       وظایف اصلی مدیران است تا با آگاه    

عملیردشان، زمین  پرورش آنان فاراه  شاده و آگاهانا  در              
سازی عملیرد مناسب  و حاف  عملیردهاای        زمین  جایگزین 

منفی و غیراثربخش تالش نمایند. این امر نا  تنهاا کارآیای             
کارکنان را ارتقا خواهد داد، بلی  موجب اثربخشی سازمان نیز          

رو دستورالعمل مادیریت عملیارد کارکناان        خواهد شد. از این 
 دانشگاه تهران تهی  و تدوین شده است. 

 های مدیریت عملکرد کارکنان گام

 ریزی عملکرد کارکنان برنامه 

 تیمیل موافقتنام  عملیرد 

 مربیگری و هدایت عملکرد کارکنان 

 ثبت وقایع حساس 

 سنجش عملکرد کارکنان 

  ارزیابی توسط مدیر 

 ارزیابی توسط خود فرد 

 ارزیابی توسط ارباب رجوع 

 ارائه بازخور عملکرد به کارکنان 

 بیان نقاط قوت و ضعف 

 درجه 063ارزیابی کنندگان در مدل 
 

 

 محورهای ارزیابی عملکرد

 

 

 تعریف مفاهیم

این فرم در ابتدای دوره ارزیابی یاا    موافقتنامه عملکرد:      

هر سال ارزیابی توسط فرد و مدیر مربوط  تیمیل شده و در             
آن انتظارات رفتاری، شایستگی و نتایج مطلوب با  صاورت            

گردد. در دوره های بعدی در صورت لازوم             دقیق تشریح می  
 می توان نسبت ب  بازبینی آن اقدام نمود.

 

مدیر بالفصل در خالل دوره ارزیابای         ثبت وقایع حساس:     

و ب  جهت جلوگیری از بروز خطاهای ارزیابی )ب  مانند تاخار،             
هال  ای و ...( اقدام ب  ثبت رخدادهای مثبت و منفی ب  همراه         
ذکر دقیق رخداد در ییی از محورهای رفتاری، شایستگای و            

 نماید.  نتایج  می

مدیران ارزیاب ب  هنگام ارزیابی باید از توزیع  توزیع نرمال: 

 3نرمال تبعیت نمایند. بر این اساس با توج  ب  شیل شماره              
% از افراد تحت سرپرستی  33توانند حداکثر ب       مدیران تنها می  

خاواهاناد          03دهند و مابقی کمتر از      03خود امتیاز باالی    
نایارو    03اگر تعداد  09و  09گرفت.ب  عنوان مثال برای سال  

نفر ناماره      3تواند    تحت مدیریت یک مدیر باشند، حداکثر می      
خواهند گرفات.     03گرفت  و مابقی افراد نمرات زیر         00باالی  

تواند ب  هم  نیروهای خود در        الزم ب  ذکر است یک مدیر می      
 دهد.   03صورت صالحدید زیر 

   موجود است Bو  Aنیت  : برای سال اول فقط دو سطح 

EVC: Ethics, Values and Culture  

KSA: Knowledge, Skills and Abilities  
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 Cو  A ،Bتوزیع نرمال بر اساس سطوح  -3شیل 


