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 مقدمه -1
دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، براي حفظ بقا و پیشرفت در دنیاي رقابتی به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. 

تواند پیشرو بودن دانشگاه را می شوند کهمنشأ هرگونه تحول و نوآوري تلقی میهاي بنیادي دانشگاه و منابع انسانی دانشگاه، سرمایه
 همچون هشتاد سال گذشته حفظ کند. 

است؛ زیرا  شدههاي تعیینبه اهداف و مأموریت هادانشگاهدر شرایط امروز، مدیریت عملکرد ضرورتی انکارناپذیر در زمینه دستیابی 
ردن آنان با کراستا و همسوها و همگیري، توسعه و ارتقاي عملکرد افراد و گروهتمر شناسایی، اندازهمدیریت عملکرد در قالب فرآیند مس

ه البته تحقق آن شده دارد کدر دستیابی به اهداف تعیین دانشگاه تهراندر میزان موفقیت  کننده، نقشی تعییندانشگاهاهداف استراتژیک 
 .استطور مستمر گري و ارائه بازخورد بهکرد، مربیگذاري، مشاهده و ارزیابی عملمستلزم هدف

و تحت  دهشها باید ارزیابی شمار که این تواناییهاي بالقوه بیانسان موجودي است تغییرپذیر، متناسب با تحوالت و داراي توانایی
لی مدیران هاي آنها یکی از وظایف اصلیتشرایط تعلیم و تربیتی مطلوب، از قوه به فعل درآیند. ارزیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قاب

 مناسب سازي رفتارهايجایگزین سازي کارکنان نسبت به عملکردشان، زمینه پرورش آنان فراهم شده و آگاهانه در زمینهاست تا با آگاه
مان بلکه موجب اثربخشی سازو حذف رفتارهاي منفی و غیراثربخش تالش نمایند. این امر نه تنها کارآیی کارکنان را ارتقا خواهد داد، 

 است.  شدهتهیه و تدوین دانشگاه تهران رو دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان نیز خواهد شد. از این
 اهداف، کاربردها، مسئولیت و اختیار و مراجع تصویب -2

 اهداف  -1ماده 
 :استتیابی به نتایج ذیل هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان براي دس

 ارکنان؛هاي کمنظور تقویت نقاط قوت و ارتقاي توانمنديهاي قابل بهبود، بهتشخیص و انعکاس درست نقاط قوت و زمینه )1
 هاي رشد کارکنان؛ها و زمینهها، شایستگیتشخیص ظرفیت )2
 ها و مشاغل مدیریتی؛ایجاد زمینه ترفیع، ارتقا، چرخش شغلی و انتصاب کارکنان به سطوح باالتر، پست )3
 ؛دانشگاههاي راهبردي و عملیاتی ها و برنامهسویی و انطباق عملکرد کارکنان با استراتژيایجاد هم )4
 هاي انسانی؛ها و توسعه سرمایهبهبود مستمر برنامه برايمندي از نتایج ارزیابی بهره )5
 خدام، نگهداشت، آموزش، توسعه و خروج از خدمت؛مراحل جذب و است همهریزي و مدیریت صحیح منابع انسانی در برنامه )6
 شده ارزیابی؛هاي مورد انتظار در قالب عوامل تعریفتعیین میزان توفیق کارکنان در دستیابی به معیارها و شاخص )7
 وري منابع انسانی؛بهره سازي انتظارات رفتاري و عملکردي از کارکنان با هدف توسعه کیفی و ارتقاي سطحشفاف )8
 ترویج و اشاعه فرهنگ قدردانی در ازاي عملکرد مطلوب و ایجاد انگیزه در کارکنان؛تشویق،  )9
 ان؛پروري و شناسایی نیازهاي آموزشی کارکنسازي ارزیابی دوسویه، ایجاد شرایط مناسب براي تفویض اختیار، جانشینفراهم )10
 تخصیص پاداش عملکرد؛تخصیص امتیازات و وکار عادالنه  سازي سازفراهم )11
 ابی و تعیین سطح عملکرد کارکنان بر اساس معیارها و عوامل ارزیابی.ارزی )12
 دامنه کاربرد -2ماده 

و اعضاي هیات علمی داراي پست اجرایی  کنان (رسمی، پیمانی، قراردادي و پیمانکاري)کار همهکاربرد این دستورالعمل شامل دامنه
 .است دانشگاه تهراندر 

 مسئولیت و اختیار – 3ماده 



 

 کارکنان دانشگاه تهران مدیریت عملکرددستورالعمل اجرایی 
 

 

3 
 

هرگونه و  تاسدانشگاه  دیر کل منابع انسانی و امور رفاهیعهده م مسئولیت ابالغ، نگهداري، بازنگري و ممیزي این دستورالعمل به
 پذیر است.امکانتهران  رئیس دانشگاهو تصویب  هیات اجرایی دانشگاه تهرانتغییرات و اصالحات بعدي با پیشنهاد 

 : مراجع تصویب4ماده 
 ابالغ شده است.تهران  رئیس دانشگاهتوسط در کمسیون منابع انسانی دانشگاه به تصویب رسیده و این دستورالعمل 

 تعاریف مدیریت عملکرد -3
 تعاریف -5 ماده

ها و افراد باید با اهداف سازمان همسو باشد. ارشد و کارکنان است. اهداف تیمهمسویی: منظور از همسویی، هماهنگی بین مدیریت  .1
 پایین باید به صورت آبشاري از اهداف باال نشأت بگیرد.هر هدفی در 

 شایستگی، )1ها و فرهنگ(شامل اخالق، ارزششونده در حوزه رفتاريکننده و ارزیابیاهداف: انتظارات توافق شده بین ارزیابی .2
 .3و نتایج عینی )2هاها و تواناییها، مهارت(دانش

کنند و انتظار دارند که عملکرد واقعی کارکنان را نسبت به آن ها را تعریف میاي از شایستگیها مجموعهشایستگی: سازمان .3
که براي عملکرد خوب در یک شغل  هستند (KSA)4هاتوانایی ها وها، مهارت. منظور از شایستگی، دانشها اندازه بگیرندشایستگی

 الزم است. 
کند و موجب همسوسازي می راستاي اهداف پیشرفت فردي کمکتوسعه فردي به کارکنان در هاي : طرح5توسعه فرديهاي طرح .4

 يها فرد طراحی شده و استفاده از فرصتهاي شود. این طرح به منظور تقویت مهارتها و تواناییمی اهداف افراد با اهداف سازمان
 سازد.می آینده را ممکن

یم وامل کلیدي موفقیت در یک کسب و کار ایجادقابل سنجش عملکرد که بر مبناي عهاي : سنجه6کلیدي عملکردهاي شاخص .5
 مختلف متفاوت است.هاي و سازمانها ها، بخشدر پروژهها شود. این سنجه

دهد و بیانگر سطح عملکرد می طیف لیکرت: طیف پنج یا هفت تایی از بدترین به بهترین که مقیاس ارزیابی عملکرد را نشان .6
 است. شوندهارزیابی

شود. این طرح توسط مدیر براي بهبود عملکرد می بخش طراحیرح بهبود عملکرد براي عملکرد غیررضایت: ط7طرح بهبود عملکرد .7
بهبود عملکرد فقط براي هاي شود. طرح توسعه فردي براي همه افراد ولی طرحمی فرد در راستاي اهداف عملکردي به کار گرفته

ه هم باشد تا عملکرد فرد ورو مشا گريمربیود عملکرد ممکن است نیازمند شود. طرح بهبمی عملکرد غیرقابل قبول به کار گرفته
 بهبود یابد. ،خاص پس از یک دوره ارزیابی

پیمانی و قراردادي گردد و شامل همه کارکنان رسمی، می شوند، اطالقمی ): به همه کارکنانی که ارزیابیشوندهارزیابیکارکنان ( .8
 شود.میدانشگاه 

                                                      
۱ Ethics, Values and Culture (EVC) 
۲ Knowledge, Skills and Abilities (KSA) 
۳ Results 
٤ Knowledge, Skills and Ability (KSA) 
٥ Individual Development Plans(IDPs) 
٦ Key Performance Indicators(KPIs) 
۷ Performance Improvement Plan(PIP) 
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ها، شود و شامل همه معاونین، روساي دانشکدهمی دهند، اطالقمی ): به همه افرادي که ارزیابی عملکرد را انجامکنندهارزیابیمدیر ( .9
مدت دوره ارزیابی در دانشگاه، به  دو سومکنند. کارکنانی که حداقل می شود که نقش مافوق را ایفامی مدیران، رؤسا و سرپرستان

 ند، مشمول ارزیابی عملکرد در آن دوره خواهند بود.خدمت اشتغال داشته باش
 شود.می اطالق کنندهارزیابیتوسط  شوندهارزیابیبه هدایت، راهنمایی و مشاوره  گريمربی: گريمربی .10
و مشاوره و هدایت یک شخص تازه  گريمربیشود که مسئولیت می گفتهاي منتور به شخص با تجربه ،: در این استاندارد1منتور .11

 گیرد.می کار و کم تجربه را به عهده
و مشاوره و هدایت یک منتور  گريمربیشود که تحت می گفتهاي منتی به شخص تازه کار و کم تجربه ،: در این استاندارد2منتی .12

 گیرد.می قرار
 شود.می ور گفتهو هدایت و پرورش منتی توسط منت گريمربیمنتورینگ: به فرایند رسمی  .13
 شود.می گیري، قابل دستیابی، مرتبط و داراي دوره زمانی گفته: به اهداف خاص، قابل اندازهSMART3اهداف  .14
هاي افراد و نتایج عملکرد در هر یک از وظایف محوله، بررسی نقاط ارزیابی شایستگی: عبارت است از سنجش منظم شایستگی .15

سازي، اصالح، بهبود عملکرد شغلی و سازمانی و توسعه منابع انسانی. این سنجش منظور بهبه قوت و قابل بهبود هر یک از کارکنان
 هاي راهبردي شود.تا موجب تشویق کارکنان به افزایش کارآیی و تحقق اهداف و برنامه نحوي صورت گیرد بایست بهمی

قایسه با شـــرح وظایف شغلی و حدود انتظارات هاي کارکنان در یک دوره زمانی مشخص در معملکرد: عبارت است از فعالیت .16
 .هاي راهبردي و عملیاتی مربوطامهشده توسط مدیر مستقیم بر اساس برن تعیین

بر اساس  قام(باالترین مربط عهده باالترین مقام حوزه ذي شوندگان هر حوزه، برتأییدکننده: مسئولیت تأیید نتایج نهایی ارزیابی .17
 .است) تشکیالت مصوب

 گیرد.صورت میبا نظر هیات رئیسه دانشگاه بار یکسال یا یکماه  شش یا صورت هر سهدوره ارزیابی: دوره ارزیابی، به .18
ا شده، مطابق بدستیابی به اهداف تعیینبراي  حدود انتظارات (استاندارد عملکرد): عبارت است از انجام صحیح وظایف محوله .19

 اسب با کیفیت و کمیت مورد انتظار.هاي مورد نظر و متنانتظارات و شاخص
ود شمنظور محاسبه امتیاز ارزیابی تعیین می ارزش عددي: عبارت است از عددي که براي هریک از سطوح عملکردي و رفتاري، به .20

 .استو دامنه آن بین حداقل یک تا حداکثر پنج 
-ها، متناسب با سطح سازمانی فرد ارزیابیسنجهضریب ویژه: عبارت از عددي است که به نسبت اهمیت و تأثیرگذاري هر یک از  .21

 . است 3تا حداکثر  25/0شود که دامنه آن بین حداقل هاي ارزیابی اختصاص داده میشونده، به شاخص
دف بایست در فضایی دوستانه و محترمانه سه هشونده است که میکننده و ارزیابیجلسات بازخورد: عبارت از تعامل دوسویه ارزیابی .22

 را برآورده سازد:ذیل 
 شونده در دوره مورد ارزیابی به وي منتقل شود؛نتایج حاصل از عملکرد ارزیابی •
 شونده تعیین شود؛اهداف عملکردي دوره بعد با مشارکت ارزیابی •
 .شودضمن ارائه راهکار براي نیل به اهداف دوره بعدي، نقاط قوت و قابل بهبود فرد به وي منعکس  •

شخصاً متناسب با تصور و برداشتی که از عملکرد خود دارد، به امتیازدهی خود  ،اي است که در آن فرداز شیوهخودارزیابی: عبارت  .23
 نماید. هاي مورد ارزیابی اقدام میشاخص متناسب با

                                                      
۱ Mentor 
۲ Mentee 
۳ Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound 
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شونده یارزیابشده، نتیجه ارزیابی عملکرد به رؤیت اساس امتیازات کسب ارزیابی عملکرد کارکنان: در پایان هر دوره بر کارنامه .24
 رسد.به تائید وي میرسیده و 

ین در که با ترکیب اعضا و شرح وظایف مع استارزیابی عملکرد کمیته در این دستورالعمل،  تیمارزیابی عملکرد: منظور از کمیته  .25
 است.  شدهبینی این دستورالعمل پیش

نحوي براي امور مرتبط به خود به کارکنان دانشگاه مراجعه به تمامی دانشجویان، کارکنان و اعضاي هیات علمی که به : رجوعارباب .26
 شود.اي را دارند، ارباب رجوع گفته مینموده و درخواست دریافت خدمات تعریف شده

 نامه اجراي مدیریت عملکرد کارکنانشیوه -4
  روش اجرایی -6 ماده

تشویق کارکنان، تخصیص امتیازات ارزیابی براي امکان کار  و سازي سازبا هدف فراهممشخص ارزیابی عملکرد در مقاطع زمانی 
ریزي توسعه منابع انسانی، ارتقا، ترفیع، انتصاب، تعیین نیازهاي آموزشی پرداخت کارانه و پاداش عملکرد، استفاده از نتایج آن در برنامه

 :شوداي در مقاطع زمانی ذیل به مورد اجرا گذاشته میکارکنان و سایر کاربردهاي توسعه
(الزم به ذکر است  .ماهه ارزیابی خواهند شد یا شش صورت سه رحله بهم یا دو هر یک از کارکنان در طی یک سال، در چهار )1

 خواهد بود) هشش ماهصورت ه هاي ارزیابی بدوره تا اطالع ثانويکه 
ریزي نموده و کارکنان برنامهدوره ها و انتظارات خود را در ابتداي هر و مدیران موظفند برنامهها ، روساي دانشکدهمعاونین  )2

 ،هاي راهبردي و عملیاتی، انتظارات و وظایفی که در طول دوره برعهده خواهند داشتزیرمجموعه خود را با اهداف و برنامه
 یابیر سال ارزه ای یابیدوره ارز يفرم در ابتدا نیاپذیرد. وافقتنامه عملکرد انجام میت. این کار از طریق تکمیل فرم سازندآشنا 

. گرددیم حیرتش قیمطلوب به صورت دق جیو نتا یستگیشا ،يشده و در آن انتظارات رفتار لیمربوطه تکم ریتوسط فرد و مد
 .کردآن اقدام  ینیتوان نسبت به بازب یدر صورت لزوم م يبعد يدر دوره ها

 در فرم ثبتو ...)  ي(به مانند تاخر، هاله ا یابیارز ياز بروز خطاها يریو به جهت جلوگ یابیبالفصل در خالل دوره ارز ریمد )3
 یتگسیشا ،يرفتار ياز محورها یکیرخداد در  قیبه همراه ذکر دق ی خواهدمثبت و منف ياقدام به ثبت رخدادها وقایع حساس

 .دینمایم جیو نتا
 احدها صورت خواهد گرفت:و مدیران و توسط معاونینشرح زیر،  ارزیابی کارکنان در چهار مرحله به )4
 ؛و تکمیل توافقنامه عملکرد دوره هاي کاري در ابتداي هرمنظور تبیین اهداف و برنامه ) گفتگو یا مصاحبه به1-4
 ؛سو ثبت وقایع حسا ریزي، ارزیابی مستمر، سنجش، هدایت و اصالح عملکرد کارکنان تحت مدیریت در طول دوره) برنامه2-4
هاي گانه ارزیابی و همچنین اهداف و برنامههاي سهها و معیارهاي ارزیابی مندرج در فرماساس شاخص ) سنجش عملکرد بر3-4

 ي و عوامل فرآیندي؛راهبردي با استفاده از عوامل عملکرد
 ف ارتقا و توسعهبهبود با هدمنظور انعکاس نقاط قوت و قابل  شوندگان، به) برگزاري جلسه بازخورد با هریک از ارزیابی4-3

 هاي فردي؛قابلیت
ی، در طول دوره ارزیابواحدها مدیران  و منظور آگاهی از کیفیت و میزان تالش و کوشش کارکنان، شایسته است معاونین به )5

تب اهاي مناسب مرصورت مستمر و با دقت ثبت و در فرصتکرد کارکنان زیرمجموعه خود را به نقاط قوت و قابل بهبود عمل
اصالح و بهبود عملکرد به آنان منعکس نمایند و درصورت نیاز به طی دوره آموزشی، نسبت به تعیین  برايرا حسب مورد 

  نیازهاي آموزشی مورد نیاز بر اساس دستورالعمل آموزش اقدام نمایند.
 هاي ارزیابی: نحوه تکمیل فرم7ماده 
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) و 104کارشناسان (فرم ارزیابی عملکرد شماره  ،)103گروه مدیران (فرم ارزیابی عملکرد شماره  چهارها و عوامل ارزیابی در فرم )1
 .استهاي پیوست طبق نمونه )106و کارگران (فرم ارزیابی عملکرد شماره  )105کارمندان (فرم ارزیابی عملکرد شماره 

اره کل منابع انسانی و امور رفاهی در رابطه با شروع رسانی صورت گرفته توسط ادهر یک از واحدهاي دانشگاه پس از اطالع )2
 هاي مرتبط با خود در کارتابل ارزیابی اقدام ورزند. بایست نسبت به تکمیل فرمدوره ارزیابی می

یافته توسط مدیران خود، اقدام امتیازات تخصیص رویتروز کاري نسبت به  5نیز ظرف مدت ها دانشکده هايو معاونت روسا )3
 نمایند.

و درخصوص مدیران بالفصل ت مستقیم توسط معاونین مربوط صورزمان بههاي ارزیابی عملکرد مدیران هر حوزه نیز همفرم )4
 .شودتکمیل می رئیس دانشگاهتوسط 

 شود.میارسال  رئیس دانشگاهتکمیل براي  برايزمان نیز هم دانشگاههاي ارزیابی عملکرد معاونین فرم )5
نمره ایشان بر اساس امتیاز داده شده توسط  %100 ،ارزیابی اقدام ننمایندخود شوندگان نسبت بهارزیابیدر صورتی که هر یک از  )6

 مدیر بالفصل لحاظ خواهد شد.
ها اقدام آوري پرسشنامههاي ارزیابی از طریق سامانه نسبت به جمعدر پایان مهلت مقرر جهت تکمیل پرسشنامه تیم ارزیابی )7

 شده در این دستورالعمل) اقدام خواهد نمود.بینیدر موارد مختلف (کاربردهاي پیش استفاده برايورزیده و 
 ارزیابی عملکرد کمیته :8ماده 
ارزیابی عملکرد مرکب از اعضاي ذیل و  کمیتهبا عنوان اي کمیتهمنظور حصول اطمینان از حسن اجراي مفاد این دستورالعمل،  به

 شود:ل میآید، تشکیبا شرح وظایفی که در پی می
 )؛کمیته(رئیس مالی  -اداري معاون   )1
 )؛کمیته(عضو  و امور رفاهی منابع انسانی کل مدیر )2
 )؛کمیته(عضو  هاروشبهبود تشکیالت و  کل مدیر )3
 )؛کمیته(عضو  همدیر واحد مربوط )4
 ).کمیتهمشاور منابع انسانی (عضو  )5

 کمیته: شرح وظایف 9ماده 
هاي مورد انتظار سازي ارزشو نهادینه هاي عملکردي با هدف اصالح، ایجادها و شاخصسنجهپیشنهاد اعمال و تغییر ضرایب ویژه   )1

 ؛دانشگاه تهران
 درجه، متناسب با رشد و بلوغ سازمانی؛ 360ارتقا و توسعه مستمر نظام مدیریت عملکرد در راستاي دستیابی به زمینه اجراي ارزیابی   )2
 ؛ر قالب بازنگري دستورالعمل مربوطهاي ارزیابی دبهبود مستمر روش یا معیارها و سنجه برايپیشنهاد اصالحات الزم   )3
 رسیدگی به شکایات کارکنان درخصوص نتایج ارزیابی عملکرد؛  )4
 د.شوارجاع میکمیته اقتضا متناسب با ماهیت آن به زمان که حسب مورد و انجام سایر مواردي  )5

 گیريرأيو کمیته : نحوه تشکیل جلسات 10ماده 
 ترسیدگی به شکایات احتمالی، حسب مورد و ضمن هماهنگی با سایر اعضاي کمیته نسب برايکمیته  رئیسدر پایان هر دوره ارزیابی،  )1

 نماید؛به تشکیل جلسه اقدام می
 است؛یابد و تصمیمات با رأي اکثریت اعضا معتبر اعضا رسمیت می همهبا حضور کمیته جلسه  )2
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جلسه تنظیم و به امضاي اعضاي کمیته رسیده که یک نسخه از آن به واحد منابع در قالب صورتکمیته رئیس تصمیمات کمیته توسط  )3
 د.وشبایگانی میکمیته نگهداري در سوابق دبیرخانه  برايگیري و اقدامات بعدي ارسال و یک نسخه نیز پی برايانسانی 

 فرایند مدیریت عملکرد کارکنان :11ماده 
 ماهه ششریزي عملکرد شش ماهه براي هر فرد و جلسات بازخور و ارزیابی عملکرد عملکرد کارکنان شامل برنامهفرایند مدیریت 

 .هاي ارزیابی به سه ماهه جلسات بازخور و ارزیابی عملکرد نیز شش ماهه اجرا خواهد شد)(در صورت کاهش دوره است
 : روش امتیازدهی12ماده 

. پس از اعمال ضرایب ویژه، عدد استو حداکثر پنج  صفرطور ثابت بین حداقل  ظام ارزیابی، بهکار رفته در نهاي عددي بهارزش
 نهایی ارزیابی هر شاخص مشخص خواهد شد.

 هاي عملکرديارزش عددي و ضرایب ویژه شاخص -1جدول 
5 4 3 2 1 0 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسطنسبتا  متوسط خوب عالی
در دستورالعمل، فراتر از انتظارات  د که عملکرد کارمند بر اساس خصوصیات و تعاریف مندرجشوبه مواردي اطالق می :عالیالف) 

در ابعاد  هاي شغل و واحدها یا تغییر و تحول اساسی در فرآیند اجراي بهینه وظایف یا مسئولیتشده و موجب تحقق برنامهبینیپیش
 .وسیع شود

عمل آمده در دستورالعمل در جهت تحقق که عملکرد کارمند بر اساس خصوصیات و تعاریف به شودي اطالق میبه موارد :خوبب) 
 .شود والت نسبتاً وسیعی در واحد مربوطاهداف و اجراي راهبردها یا وظایف شغل و واحد بوده و موجب تح

عمل آمده در دستورالعمل در حد انتظارات که عملکرد کارمند بر اساس خصوصیات و تعاریف به شودمیبه مواردي اطالق  :متوسطج) 
 .شده باشد و یا عملکرد کارمند موجب تحوالت مطلوبی در شغل مورد تصدي شودو وظایف تعیین

متر از در دستورالعمل ک مدهعمل آکه عملکرد کارمند بر اساس خصوصیات و تعاریف به شودمیبه مواردي اطالق  :متوسطنسبتا د) 
 .شده باشد و ضرورت آموزش، اصالح و بهبود در جهت تحقق هدف شغل وجود داردحد انتظارات تعیین

شده ناتوان بوده و مستلزم اصالح و که کارمند از برآوردن حداقلی انتظارات تعیین شودمیاي از عملکرد اطالق به درجه :ه) ضعیف
 . تاستغییر رفتار یا عملکرد 

 به شکل زیر خواهد بود. 108شماره  رجوعاربابهاي ارزیابی تذکر: ارزش عددي هر گزینه در فرم •
20 16 12 8 4 

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
 تیم تحلیل نتایج –13ماده 

انی، هاله، اي، منسکلیشهکردن، ارزیابی سیاسی، (نوبتیجلوگیري از خطاهاي ارزیابی عملکرد کنندگان و آموزش ارزیابیبه منظور  .1
 ماهحداکثر یک گزارشات خود را امتیازات را تحلیل و نتایج شود و می از متخصصین با ترکیب زیر تشکیل یتیم ،تقدم، تاخر، تعمیم)

 ند:نکمی ارائهبه رئیس دانشگاه پس از هر دوره ارزیابی 
 یک نفر متخصص با حکم رئیس دانشگاه به عنوان رئیس تیم؛ .2
 مالی به عنوان دبیر تیم؛ -یک نفر از واحد منابع انسانی با حکم معاون اداري  .3
 .به عنوان عضو تیم مالی -سه نفر متخصص منابع انسانی با پیشنهاد رئیس تیم و با حکم معاون اداري  .4
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به ي عمدي یک کارت زرد اکند و در صورت وجود سه خطاي سهوي یا یک خطمی کنندگان را ارزیابیتیم تحلیل همه ارزیابی .5
 . دهدمی کنندهارزیابی

در همان دوره باشد و اگر سه کارت زرد بگیرد، بالفاصله  Aتواند جزو گرید که از تیم تحلیل کارت زرد بگیرد، نمیاي کنندهارزیابی .6
رکنان وي، توسط مقام مافوق گیرد و دیگر حق ارزیابی عملکرد نخواهد داشت. در این شرایط ارزیابی عملکرد کامی یک کارت قرمز

 گیرد.می صورت
 گان، سیستم ارزیابی را نیز از منظر وجود رودربایستی در ارزیابیکنندارزیابیهر سال تیم ارزیابی عملکرد عالوه بر ارزیابی عملکرد  .7

یر معیارهاي کلی یا غ (طراحی مکانیزمی براي تمرکز بر نتایج عینی)، هاي ذهنی(طراحی مکانیزمی همچون توزیع نرمال)، قضاوت
ل به (طراحی مکانیزمی براي وص شدن ارزیابیواقعی درون شغل)، فورمالیته تلقی(طراحی مکانیزمی براي تمرکز بر عملکرد  مرتبط

ود دهد و بهبمی ها)، مورد تحلیل و ارزیابی قرارسازي فرمابی (طراحی مکانیزمی براي مصداقیارزیهاي و کارایی فرم مزایاي متعدد)،
 کند. می الزم را ایجاد

 پاداش – 14ماده 
پاداش بر اساس فرمول زیر دریافت کنند،  بار در سال) 4مرحله سه ماهه( 4توانندهرکدام از همکاران بر اساس فرمول زیر می .1

باشد، و تا میگفتنی است الزمه اجراي فرمول پاداش ارزیابی عملکرد واحدهاي دانشگاه توسط مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه     
 زمانی که این ارزیابی صورت نپذیرد این موارد اجرایی نخواهد شد:

 
 

A همین ماده؛  1 -13بر اساس جدول شماره  1394: ارزش ریالی در سال 
IP ؛100تا  0: امتیاز عملکرد هر فرد در هر دوره از 

UP ؛1تا  0: ضریب عملکرد واحد از 
FP بینی شده؛بر اساس اهداف تحقق یافته به پیش 1تا  0بر اساس ارزیابی دانشگاه از  / دانشگاه دانشکده: ضریب عملکرد 

 نرمال عیتوز-5
 : روش ارزیابی15ماده 

الزم به ذکر است که توزیع نرمال فقط متوجه ارزیابی مافوق و  .است نرمالهاي مطلق بوده و توزیع روش ارزیابی از نوع روش
 باشد.می همکار

 عملکرد در هر دوره یابینرمال نمرات ارز عیتوز-2جدول 

 امتیاز درصد 
3 
 نفر

4 
 نفر

5 
 نفر

6 
 نفر

7 
 نفر

8 
 نفر

9 
 نفر

10 
 نفر

20 
 نفر

30 
 نفر

40 
 نفر

50 
 نفر

100 
 نفر

 A 30 100 - 91 1 1 1 1 2 2 2 3 6 9 12 15 30گرید 
 B 40 90 - 70 1 2 2 3 3 4 4 4 8 12 16 20 40گرید
 30 15 12 9 6 3 3 2 2 2 2 1 1 70زیر  C 30گرید 

 
دهد،  90بتواند نمره باالي  Aحداکثر به تعداد مشخص شده در گرید مدیر توزیع نرمال اجرایی بدین شکل خواهد بود که : 1 تبصره

به تعداد سهم گرید نیز حداکثر  Bدهد، و براي گرید  Cو  Bرا به گرید  Aتواند همه افراد سهم گرید و در صورتی که صالح بداند می
A  وB  توانند در گرید بدهد. در صورت صالحدید مدیر همه افراد یک واحد می 90تا  70بتواند نمرهC .قرار گیرند 

R=A*IP*UP*FP 
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 اجباري نیست.  Cبراي سال نخست گرید : 2تبصره 
  درصد 40 

 درصد 30 درصد 30
 70زیر  90-70 100-90

A B C 
 تواند به صورت زیر انجام گیرد:می سازي ارزیابی عملکرد، توزیع نرمالهاي آتی و با فرهنگ: در سال3تبصره 

   درصد 40  

 درصد 20 درصد 20
 درصد 10 درصد 10

 50زیر  60-50 80-60 90-80 100-90
A B C D E 

(در صورت  ضریب پاداشدهند، می عملکرد خود را بهبود C/B/Aبه ارزیابی  E / D: به منظور تشویق کسانی که از ارزیابی 4تبصره 
 شود.می دو برابر تصویب هیات رئیسه دانشگاه)

بایست از دادن نمرات ارزیابی مشابه به افراد تحت مدیریت خود، خودداري نموده و حتما : مدیران به هنگام ارزیابی می5تبصره 
 ایجاد نمایند.تمایز در نمرات 

 
 هاي ارزیابی هاي ارزیابی و میزان تاثیر ان در فرمشاخص-6

 در ارزیابی عملکرد در دانشگاه تهران ارزیابی و درصد تاثیرهاي شاخص: 16ماده 
 ارزیابی سه بعدي بوده و کارکنان در شغلی که در دوره ارزیابی به آن اشتغال داشتند، و با معیارهاي آن شغل ارزیابیهاي شاخص

 اند. وي چارت سازمانی مصوب قرار گرفتهنه شغلی که رشوند، می
 میزان تاثیر معادل انگلیسی شرح شاخص ردیف

 درصد Ethics, Values and Culture (EVC) 20 ها و فرهنگ مطلوبارزش اخالق، رفتاري 1

 Knowledge, Skills and Abilities هادانش، مهارت و توانائی شایستگی 2
(KSA) 

 درصد 30

 درصد Results 50 نتایج عینی در شغل نتایج 3
 مدیریت عملکرد کارکنان ارزیابی و کاربردهاي مورد انتظار ازنتایج-7

 تهران دانشگاهکاربردهاي ارزیابی عملکرد در  :17ماده 
 مبناي عملکرد؛ پرداخت پاداش بر )1
 )؛G-curveروري (پاي و جانشینتعیین مسیر پیشرفت حرفه ترفیع استحقاقی ساالنه ریزي منابع انسانی،انتصاب، ارتقا، برنامه )2
 )؛G-curveهاي شایستگی و لیاقت (بر اساسانتخاب کارمند نمونه و اهداي نشان )3
 مدت و بلندمدت (طبق دستورالعمل آموزش)؛هاي کوتاهشناسایی نیازهاي آموزشی، توسعه منابع انسانی و آموزش )4
 ی؛وضعیت استخدام(مثبت / منفی) تغییر  )5
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 قرارداد استخدامی؛ / عدم تمدید تمدید )6
 هاي کارمندیابی.هاي استخدامی و روشاستفاده از نتایج ارزیابی عملکرد براي اعتبارسنجی آزمون )7

گردد ساالنه به افرادي اعطا می پایههیات علمی دانشگاه تهران، ترفیع  قانون استخدامی کارکنان غیر 21: بر اساس ماده 1 تبصره
 باشد. 70که نمره ارزیابی ساالنه آنها حداقل 

مورد خطاب قرار گرفته و از  ساالنهترفیع پایه دارند قبل از اعمال  70افرادي که نمره ارزشیابی زیر  95: براي ارزیابی سال 2تبصره 
این موضوع  است بدیهی شده است را اعالم دارند. 70ب نمره زیر نها خواسته شود که برنامه خود جهت رفع کاستی هائی که باعث کسآ

ضمن ضبط در پرونده فرد به اطالع مدیر ما فوق رسانده می شود. البته بایستی مدیر مافوق نیز دالیل اصلی خود براي درج نمره زیر 
 .را در فرم ارزشیابی اعالم کرده باشد 70
 درجه 360در نظام ارزیابی  کنندهارزیابیمنابع -8
 منابع ارزیابی - 18ماده 

درجه (تعاملی)  360منظور بسترسازي فرهنگی، توسعه و بسط ارزیابی دو سویه و تحقق ارزیابی  درصورت فراهم شدن شرایط الزم، به .1
اهی از کارکنان نظرخوبایست با با مشارکت همه جانبه کارکنان و استفاده کامل از سیستم ارزیابی، معاونین/روساي دانشکده/ مدیران می

صورت موردي، مستقیم و محرمانه مدیران تابعه خود را مورد ارزیابی قرار دهند. نظرخواهی از کارکنان درخصوص ارزیابی ربط و بهذي
 مدیر مستقیم بر اساس نمودار سازمانی در هر حوزه فعالیت خواهد بود.

 ارزیابیسهم هر یک از منظرهاي  -3جدول 
 مالحظات ضریب منبع ارزیابی ردیف

 - 0,70 مافوق 1
 - 0,15 خود فرد 2
 - 0 زیردست 3
 - 0 همکار 4
 دانشجو 5

0,15 

با توجه به طراحی سامانه ارزیابی رضایتمندي از عملکرد 
یک فرم ارزیابی  Feedback.ut.ac.irکارکنان تحت عنوان 

) بدین منظور استفاده خواهد شد و از فرم شماره 108(فرم شماره 
سال اول و تا تهیه سامانه مناسب جهت تفکیک دو گروه  در 107

 استفاده نخواهد شد.دانشجو و کارمندان و اعضاي هیات علمی 
-بررسی صحت اطالعات ثبت شده در سامانه ارزیابی از رضایت

مرکز فناوري کاوي ان بر عهده گروه دادهمندي عملکرد کارکن
 باشد.و فضاي مجازي دانشگاه تهران میاطالعات 

 رجوعارباب 6

 شوند:هاي زیر توسط افراد زیر ارزیابی میگروه .2
 ؛ت علمیهیاآموزش و کتابخانه توسط دانشجویان و اعضاي  ،ها و آزمایشگاهبخشها، کارشناسان گروه •
 ؛ت علمی و همکارانتوسط هیاسایر کارمندان  •
 ؛فقط توسط دانشجویانفرهنگی  کارشناسان دانشجویی و •
 .ت علمیتوسط هیا کارشناسان پژوهشی •
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تواند مدیر مافوق صرفا می .باشدمی )ارباب رجوعمدیربالفصل، خودارزیابی و ( به ترتیب براي ارزیابی توسط ٪15 و٪15 ،٪70 نسبتهاي .3
بخشی از امتیاز  ،به نسبت باشد،نفر  30 از کمتر رجوعاربابنظر مدیر مستقیم را تائید نکند و براي بازبینی برگرداند. در صورتی که تعداد 

 .گرددبالفصل منتقل میبه مدیر  رجوعاربابمربوط به نظر 
 یابیزمالك ار ،رجوعنظرات ارباب افتیدر سامانه مرتبط با در نظر ثبت شده نیتنها آخر ،یابیدر هر دوره ارز مراجعه کننده فرد هر يبرا .4

 .قرار خواهد گرفت
  .دارد وجود وتو امکان و گرددمی بررسی تحلیل کمیته توسط رجوعارباب نظر .5
اضافه خواهد  سامانهم بعدا به وزو در صورت ل شودمی لحاظ هاي بعدي دستورالعملویرایشارزیابی همکار و زیردست نیز براي آینده در  .6

 شد. 
اي از ساعات تجاوز از حد مجاز مرخصی ساعتی، صورت ارائه خالصهه اطالعات حضور و غیاب هر فرد در هنگام ارزیابی توسط مدیر ب .7

 روزهاي غیبت و مرخصی منفی فرد نمایش داده شود.
 نحوه ارزیابی به شکل زیر است: .8

 (بالفصلتواند تایید نماید یا برگشت دهد که مینماید می فقط گزارش دریافت دهد و مدیر مافوقمی مدیر بالفصل ارزیابی را انجام •
 .)%0و مافوق  100%

ل دیرکم و نیروي زیردست؛ و معاون کل دانشگاه، زیرمجموعه؛ مدیر کل، معاونین اداره در حوزه ستادي معاون مدیر کل، تمام افراد •
 کنند.را ارزیابی می

 مجموعه خود؛ معاونین دانشکدههاي مستقل پرسنل زیرهاي دانشکدهمدیر گروه ؛توسط معاون مربوطهدر دانشکده مستقل، هر اداره  •
 ،وعه خودمجمهاي وابسته به پردیس پرسنل زیرو مدیرگروه مستقل یا پردیس کلیه پرسنل زیرمجموعه خود؛ و رئیس دانشکده

 شود.می ارزیابی
 شود.می مدیران تلقی زیرمجموعهکارشناسان مسئول و کارشناسان حق ارزیابی عملکرد زیردست را ندارند و زیردستان واحدها  .9

 
 ارباب رجوعارزیابی  - 19ماده 

هاي دانشگاه در طول سال امکان ارزیابی و ثبت نظرات براي همه افرادي که داراي هویت مرکزي در سامانهزمان ارزیابی: 
 فراهم است. ،ندباشمی

 کارکنان دانشگاه در این سامانه قابلیت ارزیابی دارند. کلیه ها:شوندهارزیابی
 )Feedback.ut.ac.ir(عملکرد کارکنان از رضایتمندي سامانه ارزیابی : مرجع ارزیابی ارباب رجوع

 سایر -9
 سایر شرایط دستورالعمل - 20ماده 

 و شده احیطر مخصوص فرم مکتسبه، نمره و ارزیابی نحوه به نسبت کارکنان احتمالی يهاشکایت و هااعتراض به رسیدگی منظور به .1
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛  یابیارز میتتوسط  و آوريجمع دوره هر پایانروز پس از  15 حداکثرکارکنان  يهاشکایت و نظرات

 عدم رتدرصو و پذیرفت خواهد صورت مربوط معاونت توسط مجدد ارزیابی ،میتنحوه ارزیابی، موجه تشخیص داده نشود با اعالم  نچهچنا
ارزیابیکه هر  الزم به ذکر است .نمایدمی اقدام آرا تیاکثر با فرد ارزیابی نمره تعیین به نسبت رأساً کمیته مناسب، نتیجه به دستیابی

 حق اعتراض دارد. کباریدر سال فقط  شونده
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خود را  قابل بهبود، نتایج ارزیابینیز نقاط و  منظور دریافت بازخورد از عملکرد و نقاط قوتانجام ارزیابی، بهشوندگان پس از ارزیابی همه .2
عدم  (در نسخه الکترونیک نسبت به تائید و نمایندرم ارزیابی خود، اقدام مینظر گرفته شده در ذیل ف مشاهده و نسبت به امضاي محل در

 .رزند)واعتراض کارنامه خود اقدام می
ارزیابی عملکرد آن دسته افرادي که در دانشگاه بصورت تمام وقت حضور ندارند، مانند افراد داراي مرخصی زایمان، ماموریت به سایر  .3

 و ماموریت آموزشی به صورت زیر خواهد بود: هادستگاه
 براي دوره آن ارزیابی ماه، 3 حداقل مدت به هاسال نیم از یکی در حضور صورت در هستند زایمان مرخصی در که افرادي -الف •

 املک صورت به خانم همکار دوره یک در که صورتی در. پذیرفت خواهد صورت کارکنان عملکرد مدیریت سامانه طریق از ایشان
 از ابیارزی به نیازي و بود خواهد دوره آن ارزیابی مالك ایشان براي شده ثبت ارزیابی نمره آخرین باشند، زایمان مرخصی حالت در

 ثبت لیپرسن سامانه در دستی صورت به سالنیم این نمره است ذکر به الزم همچنین. بود نخواهد عملکرد مدیریت سامانه طریق
 .شد خواهد

 افراد این نمره و شدهارزیابی خدمت به مأمور هايسازمان ارزیابی هايفرم اساس بر هستند هادستگاه سایر به مأمور که افرادي - ب •
 عملکرد مدیریت سامانه نیز مورد این در. شد خواهد ثبت 100 تا 0 مقیاس به تبدیل از پس و پرسنلی سامانه در دستی صورت به

 .شد نخواهد استفاده دانشگاه کارکنان
 اجرایی ترممح هیأت توسط تحصیلی کارنامه و تحصیلی پیشرفت گواهی براساس هستند، تحصیلی مأموریت در که افرادي - ج •

 در. شد خواهد ثبت 100 تا 0 مقیاس به تبدیل از پس و پرسنلی سامانه در دستی صورت به افراد این نمره و شده ارزیابی دانشگاه
 .شد نخواهد استفاده دانشگاه عملکرد مدیریت سامانه نیز مورد این

صورت زیر صورت خواهد ه ) ب106الی  103( ارزیابیبا توجه به اطالعات موجود در سامانه پرسنلی دانشگاه، نگاشت نوع کار با هر فرم  .4
 پذیرفت:

 به پسنها و نوع قراردادها یابیارز يهافرم صیتخص-4جدول 

 فرم ارزیابی کار یا پست نوع استخدام نوع

 عضو
 خدماتی قرارداد

 106شماره  کار: خدماتی (فاقد کارتابل گردش مکاتبات اداري) نوع

 105شماره  خدماتی (داراي کارتابل گردش مکاتبات اداري) استثنا کار به نوع

 عضو
 قراردادي

 105شماره  مدیریت عنوان فاقد
 104شماره  و همتراز اداره معاون مسئول، مدیریت: کارشناس عنوان
 104شماره  دفتر دارد مسئول که پست اداره رئیس مدیریت: عنوان

ه، مدیر یا عناوین مشاب معاون دفتر، مسئول غیر از پست اداره رئیس مدیریت: عنوان
 مدیر یا عناوین مشابه

 103شماره 

 عضو
 رسمی و پیمانی

 106شماره  سطح پست: خدمات
 105شماره  سطح پست: کارمند

 104شماره  اداره، کارشناس معاون امور، مسئول مسئول، سطح پست: کارشناس
سطح پست: 

 مرکز رئیس اداره، رئیس مرکز، معاون مؤسسه، معاون مدیرکل، معاون مدیرکل،
 103شماره 
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دیر عهده میابد، بهشان تغییر میجا شده و واحد سازمانیارزیابی آن دسته از کارکنانی که در طول هر دوره ارزیابی جابه :2تبصره 
 ست.واحدي است که فرد بیشترین مدت دوره ارزیابی را در آن واحد مشغول به کار بوده ا

 نفر با واحدهاي باالدستی ادغام شده و بصورت یکجا ارزیابی گردند. 5تا جاي ممکن زیرواحدهاي کمتر از  .5
 ،تصویب از تاریخ و ه استسیدر دانشگاههیات اجرایی به تصویب  22/03/1396 ماده، در تاریخ 21این دستورالعمل در  – 21ماده 

  د.شومی قبلیهاي جایگزین رویه و فرم
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 هاپیوست
 )۱EPAوافقتنامه عملکرد کارکنان(ت :101فرم شماره  •
 ) براي واحد....۲CIT: تکنیک ثبت وقایع حساس(102فرم شماره  •
 روسا و سرپرستان  ،: ارزیابی عملکرد معاونین، مدیران103فرم شماره  •
 : فرم ارزیابی عملکرد کارشناسان104فرم شماره  •
 رمندان: فرم ارزیابی عملکرد کا105فرم شماره  •
 : فرم ارزیابی عملکرد کارگران106فرم شماره  •
 رجوعارباب: فرم ارزیابی عملکرد کارکنان توسط 107فرم شماره  •
 : فرم ارزیابی عملکرد کارکنان توسط دانشجو108ففرم شماره  •
 : فرم ارزیابی عملکرد کارکنان واحد109فرم شماره  •
 ارزیابی عملکرددرخواست تجدید نظر در نتیجه  :110فرم شماره  •
 )PIP۳: طرح بهبود عملکرد(111فرم شماره  •
 : جلسه بازخور112فرم شماره  •
 کارنامه :113فرم شماره  •

 الزم به ذکر است که برخی از فرمها ممکن است در نرم افزار صورت دیگري پیدا کند.
  

                                                      
۱ Emlpoyee Performance Agrement 
۲ Critical Isue Tracking 
۳ Performance improvement plan 
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 )EPAوافقتنامه عملکرد کارکنان(ت :101فرم شماره 
 نام و نام خانوادگی: 

 
 عنوان شغلی: 

 
 نام مافوق:  تاریخ: 

 
 بیانیه اهداف فردي:

 : هاها / وظایف / یا شایستگیشرح شغل/ مسئولیتنکات مهم براي یادآوري از 
 : و.....) یهاي آموزشاي (دورهاهداف توسعه

 :)S.M.A.R.Tدوره بعد (اهداف عملکردي اهداف 
 ):EVCانتظارات رفتاري(

 

 

 ):KSAانتظارات مهارتی(
 
 
 

 
 انتظارات نتایج عینی:

 معیارهاي کارایی 
 
 
 
 
 

 معیارهاي پایشی:

 

ه را که وافقتنامتم موارد فوق را مرور کرده و و متعهد می شوم همه انتظارات و استانداردهاي موجود در این یاینجانب با مافوق مستق
 سازم.ماهه آینده برآورده  6براي من کامال شفاف می باشد، در دوره 

 امضاء:  تاریخ:   نام و نام خانوادگی:
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 ) براي واحد....CIT: تکنیک ثبت وقایع حساس(102فرم شماره 
  دوره: مسئول واحد: 

 هدف:
 

وقایع حساس  تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف
 ):EVCرفتاري(

وقایع حساس 
 ):KSAمهارتی(

 ):Rوقایع حساس کاري(

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
14.       

   نام و نام خانوادگی ارزیاب:
 

 امضاء:  تاریخ:
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 روسا و سرپرستان ،: ارزیابی عملکرد معاونین، مدیران103فرم شماره 
 نام و نام خانوادگی:

عنوان 
 شغل:

 دوره ارزیابی عملکرد:

  خود فرد -ارزیابی مافوق 

 م خ ع عوامل معیارها
ن 
 م

 ض
 خ
 مصادیق در مشاغل مدیریتی ض

ها
دار

کر
 و 

ها
تار

رف
(E

V
C

)
 )

20 
ز)

تیا
ام

 

 0 1 2 3 4 5 نظم و انضباط و آراستگی .1

ارایه گزارشات به موقع، مرتب بودن پرونده ها، مطالعه به موقع گزارشات و ارائه بازخور به موقع در 
به موقع در زمینه وظایف و نقش ها، مرتب بودن میز کار، آراستگی مورد گزارش، اطالع رسانی 

یا لباس اداري مناسب، رعایت  پوشش، رعایت پوشش اسالمی و عرف جامعه، استفاده از لباس فرم
 نظافت ظاهري، خوشبو بودن

 0 2 4 6 8 10 سالمت نفس، امانت داري و رازداري .2

سیاست ها، حفظ اموال در اختیار، عدم پذیرش هدایا، حفظ امانتداري و رازداري در حفظ اطالعات و 
اسرار کارکنان، عدم شایعه پراکنی، باز نکردن در اتاق بدون در زدن، امانتداري در حفظ مدارك و 

بسته هاي دریافتی، پرهیز از نشر مطالب نامناسب در فضاي مجازي مرتبط با محیط کار، عدم پیشنهاد یا 
 پذیرش رشوه به هر شکل

 0 1 2 3 4 5 حسن رفتار و حفظ شئونات .3

خوش خلقی با مراجعین، پیشگیري از عصبانیت، صبوري، پاسخگویی به موقع به تلفن ها و مکاتبات، 
 ارائه اطالعات به همکاران، احترام به همکاران و مافوق، بکاربردن واژه هاي محترمانه و مودبانه،

رعایت سکوت و عدم ایجاد مزاحمت براي همکاران، مشارکت مناسب در برگزاري مراسم و جشن ها، 
احوال پرسی مناسب و مختصر در  ،عدم مداخله در وظایف همکاران، پرهیز از شوخی هاي نامناسب

رفتاري وکالمی، عدم  رعایت وقار و متانت ،حین ورود به اتاق همکاران، رعایت شئونات اخالقی
 استفاده از کفش غیر رسمی در محیط کار
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 0 1 2 3 4 5 روحیه همکاري و همراهی و حل تضاد .4

فاهم و ت يبرقرار ییتواناهمکاري موثر با واحدهاي مختلف، همکاري با زیر دستان در انجام کارها، 
ی، ایجاد و گروه يفرد ت و تنش هايدر انجام امور و رفع تعارضا یهمراه و یهمدل جادیموازنه و ا

فضاي آرامش در واحد، مشارکت زیردستان در تصمیمات مربوط به واحد، عدم انتقال تضاد خارج از 
 محیط کار به داخل محیط کار، حفظ آرامش در شرایط بحران، عدم انتقال استرس به همکاران

 0 1 2 3 4 5 تیو خالق ينوآور .5

 ،هادنیو نو در افرآ دیجد هايوهیابداع ش ف،یدرخصوص انجام وظا يو ابتکار عیبد هايدهیارائه ا
ام در انج یکنواختیو  زدگیاز عادت زیمناسب جهت رفع موانع و مشکالت و پره هايحلارائه راه

حل مسأله  يممکن برا هايحلراه یمسأله، بررس صیتشخشناسایی مشکالت و ارائه راهکار مناسب  ،رامو
ندانه در تصمیم گیري، در نظر گرفتن حل، ریسک پذیري و شجاعت هوشمراه نیو انتخاب بهتر

جوانب مختلف کار و بررسی مسائل از ابعاد مختلف، پیش بینی نتایج و پیامدهاي هر اقدام، تشویق 
 کارکنان به ایده پردازي

 0 1 2 3 4 5 ییجو مشارکت .6

 اجراي ،گرانید ینظرات منطق رشیو پذ ییاز خودرأ زیپره ،يریانتقادپذ هیاز روح يبرخوردار
رتبط با حوزه م یاتیو عمل یتیریمد دهیچیمشارکت مؤثر در حل مشکالت پ پیشنهادات مفید در عمل،

رون در سطح درون و ب تیمربوط به حوزه فعال یو مشارکت در جلسات کارشناس يبرگزار ،تیفعال
 یسازمان

 0 1 2 3 4 5 دانش و ظرفیت یادگیري ،رییتغ تیریمد .7

آگاهی از چشم انداز، استراتژي و اهداف کالن و انتقال به مجموعه تحت سرپرستی، به روز نگه داشتن 
ت، راییبا تغ يسازگار يهوشمندانه برا ریانجام کار و اتخاذ تداب هايبهبود مستمر روشدانش خود، 

فرایندها با آگاهی و اشراف کامل بر قوانین و مقررات و آیین نامه ها، همسوسازي رویه ها و 
 استانداردهاي بین المللی در حد امکان

 0 1 2 3 4 5 ردستانیز يو راهبر تیهدا ییتوانا .8
آنان  ختنیو برانگ قیتشو زش،یانگ جادیا لیکارکنان از قب تیو هدا يرهبر هايوهیش يریکارگ به

در  ه،مجموع، افزایش رضایت پرسنل زیر به اهداف سازمان یابیدست ریدر مس تیانجام فعال يبرا
 ، برقراري ارتباط مستمر با زیردستان و تبادل اطالعات، حل مشکالت کاري زیردستاندسترس بودن

 0 1 2 3 4 5 و اقناع يمتقاعدساز ،و مذاکره یارتباط يها مهارت .9

در  اعتماد جادی، اقدرت بیان ،ارتباط محترمانه، تعامالت سازنده و مؤثر جادیاز مهارت ا يبرخوردار
 يبرقرار ، شفافیت و عدم ابهام در روابط،از اعتماد به نفس در تعامالت يو برخوردارمخاطب 

ارباب رجوع) درخصوص مسائل  و (همکاران گرانید میاستدالل و تفه قدرت ،يمؤثر کار هاي¬تماس
 گوش دادن موثرو  یمنطق لیبر اساس دال ايو حرفه یسازمان
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 0 2 4 6 8 10 یستمیتفکر سي و حل مسئله و رگی میتصم .10

یري و حل، ریسک پذراه نیحل مسأله و انتخاب بهتر يممکن برا هايحلراه یمسأله، بررس صیتشخ
شجاعت هوشمندانه در تصمیم گیري، در نظر گرفتن جوانب مختلف کار و بررسی مسائل از ابعاد 

ر سازمان، نگاه د یستمیکل نگر و س دگاهیدارا بودن د مختلف، پیش بینی نتایج و پیامدهاي هر اقدام،
ر یی، پرهیز از بهینه سازي بخشی، اشراف ببه اهداف نها دنیو تالش در جهت رس ندهایبه فرآ کپارچهی

 کلیه فرایندها و اطالع از جایگاه واحد خود در کل مجموعه

 0 2 4 6 8 10 منابع نهیبه صیتخصی و سازمانده .11

جهت به  اریدر اخت زاتیو تجه یانسان منابع الت،یاز امکانات، تسه نهیاستفاده مؤثر و به يبرا تالش
از  يریگو جلو اریدر اخت ياز منابع ماد نهیاستفاده به یت،ریواحد تحت مد وريحداکثر رساندن بهره

 ، پایشصرفه و صالح سازمان تیدرآمد و رعا شیافزا ای نهیهدر رفتن آن، تالش جهت کاهش هز
 مداوم بودجه واحد و جلوگیري از انحراف از بودجه

 0 2 4 6 8 10 ي و هدفگذاري و مدیریت زمانزری برنامه .12

شده،  نییبه اهداف تع یابیدست يبرا یاتیعمل يالزم و اتخاذ راهکارها هايینبیشیپ و گذاريهدف
 راهکارها ي قابل اجراتعیین شاخص هاي تحقق اهداف، تجزیه و تحلیل شاخص ها و ارائه به موقع 

تالش  ت،یهر فعال يو درنظر گرفتن زمان مناسب برا هاتیفعال بنديتیاولو براي رسیدن به اهداف،
 و پایش فیانجام وظا يبرا بندي¬جدول زمان هیو ته يو مؤثر از اوقات ادار نهیجهت استفاده به

  مستمر آن، رعایت مهلت هاي زمانی

 0 1 2 3 4 5 نظارت و کنترل .13
از  انحراف صیو تشخ ندیهر فرآ جینتا یابیارز شده،¬نییدر چارچوب اهداف تع ندهایفرآ تیهدا

، نظارت بر عملکرد افراد زیر مجموعه و رفع ابهامات آنها، الزم اصالحی اقدامات انجام و ها¬برنامه
 ها تعیین دقیق انتظارات عملکردي و ابالغ به کارکنان و تعیین شاخص هاي تحقق آن
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 0 1 2 3 4 5 ردستانیز يتوسعه و توانمندساز .14
و  بیرغت ردستان،یخود به ز يو دانسته ها اتیرشد و توسعه همکاران، انتقال تجرب نهیزم سازيفراهم
، تعیین نیازهاي آموزشی و ازیمورد ن یآموزش هاي¬دوره یو ط يکارکنان به توسعه فرد قیتشو

 تفویض صحیح اختیاراتمهارتی براي کارکنان زیر مجموعه، 

 0 2 4 6 8 10 راییگ جهیو نت ،مسئولیت پذیري ،کیفیت کار، .15

و  يبازنگر ؛تیمرتبط با حوزه فعال هاينامهنییآ ها،نامهوهشی ها،دستورالعمل ياجرا ای ریتفس ن،یتدو
مرتبط  یصصو تخ یگزارشات فن کیفیت ؛يکار هايوهیو ش ندهایفرآ ها،هیرو ياصالح و ارتقا شنهادیپ

نتیجه  یگیري کارها تا حصولپ -ارائه گزارشات بموقع رعایت استانداردها و قوانین، ت؛یبا حوزه فعال
 ،حسب ضرورت لیتعط امیو ا ياز اوقات ادار جامور در خار يو راهبر تی، ارتباط مداوم و هدابهینه

 محول هاي¬تیرساندن مأمور انیبه پا ،پاسخگویی روشن به مشکالت کارکنان در حد رفع سوال آنها
 احد، تحقق اهداف عملکردي ومورد انتظار جیمستمر تا حصول به نتا يرگیپی مطلوب، نحو به شده

 

   100جمع امتیاز از 

 :دوره آموزشی پیشنهادي نقاط قابل بهبود براي دوره بعد:

 نقاط قوت این دوره از نظر مدیر(اختیاري):
 رویت ارزیابی شونده رسیده است.فرم تکمیل شده به 

 امضاي ارزیابی کننده:
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 : فرم ارزیابی عملکرد کارشناسان104فرم شماره 
 دوره ارزیابی عملکرد: عنوان شغل: نام و نام خانوادگی:

  خود فرد – ارزیابی مافوق 
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 0 1 2 3 4 5 نظم و انضباط و آراستگی .1

د و وارایه گزارشات به موقع، مرتب بودن پرونده ها، مطالعه به موقع گزارشات و ارائه بازخور به موقع در مورد گزارش، شروع به موقع کار، ور
موقع دستورات مافوق در انجام وظایف محوله، اطالع هماهنگی قبل از مرخصی با مسئول مربوطه، رعایت نظم واحد، انجام به  خروج به موقع،

 سرسانی به موقع، رعایت زمان بندي اموزشی و اداري، مرتب بودن میز کار، آراستگی پوشش، رعایت پوشش اسالمی و عرف جامعه، استفاده از لبا
 فرم و یا لباس اداري مناسب، رعایت نظافت ظاهري، خوشبو بودن،

و سالمت نفس، امانت داري  .2
 رازداري

1
0 

8 6 4 2 0 
 ان،نامانت داري و رازداري در حفظ اطالعات و سیاست ها، حفظ اموال در اختیار، عدم پذیرش هدایا، نگاه نکردن به نامه ها و مانیتورهاي کارک

فظ مدارك مانتداري در حدستکاري نکردن وسایل شخصی همکاران، حفظ اسرار کارکنان، عدم شایعه پراکنی، باز نکردن در اتاق بدون در زدن، ا
 و بسته هاي دریافتی، پرهیز از نشر مطالب نامناسب در فضاي مجازي مرتبط با محیط کار

 0 1 2 3 4 5 حسن رفتار و حفظ شئونات .3

حترام به همکاران و اخوش خلقی با مراجعین، پیشگیري از عصبانیت، صبوري، پاسخگویی به موقع به تلفن ها و مکاتبات، ارائه اطالعات به همکاران، 
مشارکت مناسب در برگزاري مراسم و جشن ها، رعایت سکوت و عدم ایجاد مزاحمت براي  مافوق، بکاربردن واژه هاي محترمانه و مودبانه،

احوال پرسی مناسب و مختصر در حین ورود به اتاق همکاران رعایت  ،همکاران، عدم مداخله در وظایف همکاران، پرهیز از شوخی هاي نامناسب
 رفتاري وکالمی، نکیشدن سیگار در محل کار، عدم استفاده از کفش غیر رسمی در محیط کار رعایت وقار و متانت ،شئونات اخالقی
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 0 1 2 3 4 5 مشارکتروحیه همکاري و  .4

 زیپره ،يریانتقادپذ هیاز روح يبرخوردار همکاري با همکاران در انجام کارها، رعایت فضاي آرامش در واحد، ،موثر با واحدهاي مختلفهمکاري 
 ،تیزه فعالمرتبط با حو یاتیمشارکت مؤثر در حل مشکالت عمل ، اجراي پیشنهادات مفید در عمل،گرانید ینظرات منطق رشیو پذ ییاز خودرأ

اد ی، جلوگیري از ایجاد تنش در محیط کار، عدم انتقال تضدر سطح درون و برون سازمان تیمربوط به حوزه فعال یسات کارشناسمشارکت در جل
 خارج از محیط کار به داخل محیط کار، حفظ آرامش در شرایط بحران، عدم انتقال استرس به همکاران

و حل  تیو خالق ينوآور .5
 مساله

5 4 3 2 1 0 

مناسب جهت رفع موانع و  هايحلارائه راه ،هاندیو نو در فرآ دیجد هايوهیابداع ش ف،یدرخصوص انجام وظا يو ابتکار عیبد هايدهیارائه ا
 يراممکن ب هايحلراه یمسأله، بررس صیتشخشناسایی مشکالت و ارائه راهکار مناسب  ردر انجام امو یکنواختیو  زدگیاز عادت زیمشکالت و پره

حل، ریسک پذیري و شجاعت هوشمندانه در تصمیم گیري، در نظر گرفتن جوانب مختلف کار و بررسی مسائل از راه نیخاب بهترحل مسأله و انت
 ابعاد مختلف، پیش بینی نتایج و پیامدهاي هر اقدام

مناسب با ارباب رجوع، شروع به موقع کار و اتمام آن در موعد مقرر، اولویت برخورد و تعامل متناسب با شرایط و مقتضیات، تعامل و مذاکرات  0 1 2 3 4 5 و مدیریت زمان انعطاف پذیري .6
 بندي کارها و به تاخیر نینداختن آنها، اجتناب از انباشته شدن کارها

دانش تخصصی و ظرفیت  .7
 یادگیري

5 4 3 2 1 0 

تخاذ انجام کار و ا هاي¬بهبود مستمر روشآگاهی از چشم انداز، استراتژي و اهداف کالن و انتقال به همکاران، به روز نگه داشتن دانش خود، 
موثر در دوره هاي آموزشی و عدم غیبت، مشارکت فعال در دوره هاي آموزشی، اخذ  ات، حضوررییبا تغ يسازگار يهوشمندانه برا ریتداب

دانش مرتبط با کار مطالعه و تسلط بر نرم افزارهاي مربوطه و بروز آوري اطالعات و دانش خود، شناخت آخرین  هاي مرتبط تسلط بر گواهینامه
 آیین نامه هاي مرتبط، شناخت صحیح فرایندهاي کاري دستاوردها در حوزه کاري، آشنایی با قوانین و مقررات و

 حفظ و نگهداري از اموال در دسترس ،کاهش میزان کاغذ مصرفی، صرفه جویی در مصرف منابع 0 1 2 3 4 5 استفاده بهینه از منابع .8

و  یارتباط يها مهارت .9
 مذاکره

5 4 3 2 1 0 

ر مخاطب و د اعتماد جادی، اقدرت بیان ،ارتباط محترمانه، تعامالت سازنده و مؤثر جادیاز مهارت ا يبرخوردار آگاهی از مکاتبات و آیین نگارش،
 میتفه استدالل و قدرتبرخورداري از  ،يمؤثر کار هايتماس يبرقرار ، شفافیت و عدم ابهام در روابط،از اعتماد به نفس در تعامالت يبرخوردار

ی، گوش دادن موثر، پذیرش انتقادات منطق لیبر اساس دال ايو حرفه اداري) درخصوص مسائل انیمشتر ای(همکاران، ارباب رجوع  گرانید
 سازنده
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شناخت اسامی همکاران در واحدها،  ایجاد اعتماد، انجام کار ارباب رجوع در اسرع وقت، راهنمایی و دادن اطالعات به موقع به ارباب رجوع، 0 1 2 3 4 5 تکریم ارباب رجوع .10
 رعایت احترام و شئونات اداري در مقابل ارباب رجوع

پیشبرد بموقع کارهاي  .11
 یستمیتفکر سو  محوله

1
0 

8 6 4 2 0 
ر سازمان، نگاه د یستمیکل نگر و س دگاهیدارا بودن دداشتن برنامه مشخص و بروز براي انجام کارهاي واحد، انجام تعهدات در زمان تعیین شده، 

ر همکاران در جهت ایجاد ارتباط با سای یی، پرهیز از بهینه سازي بخشی، تالشسازمان به اهداف نها دنیو تالش در جهت رس ندهایبه فرآ کپارچهی
 مرتبط، همسو سازي عملکرد خود با اهداف واحد

کمیت کار و سرعت عمل و  .12
 چابکی

همکاران در روز پیگیري  انجام کارها در حداقل زمان ممکن ترجیحا در همان روز، مشارکت در تدوین دستورالعمل، رسیدگی به درخواست 0 1 2 3 4 5
 ارائه گزارش هاي آماري طبق استاندارد پیگیري روزانه، بروز رسانی نرم افزارهاي مورد استفاده، پرونده هاي محوله

 دقت عمل و تمرکز در کار .13
1
0 

تیجه نپرهیز از تاخیر و فراموشی، دقت عمل در ثبت اطالعات در سیستم، کمترین اشتباه در انجام امور محوله، به  نداشتن اشتباه در انجام امور، 0 2 4 6 8
 رساندن امور محوله با دقت و تمرکز متناسب با برنامه

 مشارکت در عملکرد واحد .14
1
0 

8 6 4 2 0 
تالش براي تحقق اهداف کلی واحد، آگاهی از نقش خود در تحقق اهداف کلی واحد، انجام وظایف محوله مطابق شرح شغل، آگاهی از 

کردن فعالیت ها در راستاي اهداف عملکردي، توانایی انجام کارهاي گروهی و مسئولیت انتظارات عملکردي و تالش براي تحقق آن ها، همسو 
 هاي جمعی

جدیت در  کیفیت کار، .15
ی پ ،کار، مسئولیت پذیري

 گرایی جهیتنو  يرگی

1
0 

8 6 4 2 0 

 ه هاينام نییآ نامه ها، وهشی ها، دستورالعمل ياجرا ای ریتفس ن،یتدوارائه اطالعات کامل در گزارشات درخواستی مافوق و مدیران واحدها، 
مرتبط با حوزه  یصو تخص یگزارشات فن کیفیت ؛يکار هاي وهیو ش ندهایفرآ ها، هیرو ياصالح و ارتقا شنهادیو پ يبازنگر ت؛یمرتبط با حوزه فعال

 جامور در خار يبرو راه تیارتباط مداوم و هدا، رعایت استانداردها و قوانین، ارائه گزارشات بموقع، پیگیري کارها تا حصول نتیجه بهینه ت؛یفعال
 محول هاي تیرساندن مأمور انیبه پا، پاسخگویی روشن به مشکالت کارکنان در حد رفع سوال آنها، حسب ضرورت لیتعط امیو ا ياز اوقات ادار

 ، تحقق اهداف عملکردي واحدمورد انتظار جیمستمر تا حصول به نتا يرپیگی مطلوب، نحو به شده

   100جمع امتیاز از 

 :دوره آموزشی پیشنهادي نقاط قابل بهبود براي دوره بعد:

 نقاط قوت این دوره از نظر مدیر(اختیاري):
 فرم تکمیل شده به رویت ارزیابی شونده رسیده است.

 امضاي ارزیابی کننده:
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 : فرم ارزیابی عملکرد کارمندان105فرم شماره 
 شغل:عنوان  نام و نام خانوادگی:

دوره ارزیابی 
 عملکرد:

  خود فرد – ارزیابی مافوق 

 م خ ع عوامل معیارها
ن 
 م

 ض
خ

 مصادیق در مشاغل کارمندي ض

ها
دار

کر
 و 

ها
تار

رف
(E

V
C

)
 )

20 
ز)

تیا
ام

 

 0 1 2 3 4 5 نظم و انضباط و آراستگی .1

 -مرخصی و ماموریت با مسئول مربوطههماهنگی قبل از  -ورود و خروج به موقع -مرتب کردن محیط کار، شروع به موقع کار
سناد، ا تهیه و حفظ فایل الکترونیکی کلیه مدارك و -انجام به موقع دستورات مافوق در انجام وظایف محوله -رعایت نظم واحد

استاد، مرتب بودن میز کار، ساماندهی فضاي کار، آراستگی پوشش، رعایت  نگهداري و فایل کردن صحیح و مرتب مدارك و
 یا لباس مناسب اداري، رعایت نظافت ظاهري، خوشبو بودن، اسالمی و عرف جامعه، استفاده از لباس فرم وپوشش 

سالمت نفس، امانت داري و  .2
 رازداري

10 8 6 4 2 0 
امانت داري و رازداري در حفظ اطالعات و سیاست ها، حفظ اموال در اختیار، عدم پذیرش هدایا، نگاه نکردن به نامه ها و 

دستکاري نکردن وسایل شخصی همکاران، حفظ اسرار کارکنان، عدم شایعه پراکنی، باز نکردن در اتاق بدون  مانیتورهاي کارکنان،
 در زدن، امانتداري در حفظ مدارك و بسته هاي دریافتی، پرهیز از نشر مطالب نامناسب در فضاي مجازي مرتبط با محیط کار

 0 1 2 3 4 5 حسن رفتار و حفظ شئونات .3

خوش خلقی با مراجعین، پیشگیري از عصبانیت، صبوري، پاسخگویی به موقع به تلفن ها و مکاتبات، ارائه اطالعات به همکاران، 
مشارکت مناسب در برگزاري مراسم و جشن ها، رعایت  احترام به همکاران و مافوق، بکاربردن واژه هاي محترمانه و مودبانه،

احوال پرسی  ،براي همکاران، عدم مداخله در وظایف همکاران، پرهیز از شوخی هاي نامناسبسکوت و عدم ایجاد مزاحمت 
گار در محل دن سییرفتاري وکالمی، نکش رعایت وقار و متانت ،مناسب و مختصر در حین ورود به اتاق همکاران، شئونات اخالقی

 یراهن پس از وضو و تجدید وضو و ...کار، عدم استفاده از کفش غیر رسمی در محیط کار، باال نزدن آستین پ

ی(
نای

وا
و ت

ت 
هار

و م
ش 

دان
K

SA
) (

30 
ز)

تیا
ام

 

 0 2 4 6 8 10 مشارکتهمکاري و  .4

 رشیو پذ ییاز خودرأ زیپره همکاري موثر با کارکنان درون واحد و کارکنان واحدهاي مختلف، رعایت فضاي آرامش در واحد،
وگیري از ایجاد ، جلتیمشارکت مؤثر در حل مشکالت مرتبط با حوزه فعال عمل، ، اجراي پبشنهادات مفید درگرانید ینظرات منطق

تنش در محیط کار، عدم انتقال تضاد خارج از محیط کار به داخل محیط کار، حفظ آرامش در شرایط بحران، عدم انتقال استرس 
 به همکاران

نه و استفاده بهی انعطاف پذیري .5
 از منابع

5 4 3 2 1 0 
کار و اتمام آن در موعد مقرر، اولویت بندي کارها و به تاخیر نینداختن آنها، اجتناب از انباشته شدن کارها، کاهش  شروع به موقع

حفظ و نگهداري از اموال در دسترس، ارائه ایده هاي جدید در راستاي حذف  ،میزان کاغذ مصرفی، صرفه جویی در مصرف منابع
 ائه ایده هاي جدید براي صرفه جویی در مصرف منابعسیستم کاغذي و جایگزینی نرم افزارها، ار

دانش، ظرفیت یادگیري و  .6
 آگاهی از مقررات

10 8 6 4 2 0 
اي موثر در دوره ه آگاهی از چشم انداز، استراتژي و اهداف دانشگاه و انتقال به همکاران، به روز نگه داشتن دانش خود، حضور

عه و دانش مرتبط با کار، مطال هاي آموزشی، اخذ گواهینامه هاي مرتبط، تسلط برآموزشی و عدم غیبت، مشارکت فعال در دوره 
 آیین نامه هاي مرتبط تسلط بر نرم افزارهاي مربوطه و بروز آوري اطالعات و دانش خود، آشنایی با قوانین و مقررات و

 0 1 2 3 4 5 یارتباط يها مهارت .7

 تعامل و مذاکرات مناسب با ارباب رجوع، آشنایی با اصول مکاتبات و آیین نگارش،برخورد و تعامل متناسب با شرایط و مقتضیات، 
ز ا يدر مخاطب و برخوردار اعتماد جادی، اقدرت بیان ،ارتباط محترمانه، تعامالت سازنده و مؤثر جادیاز مهارت ا يبرخوردار

ات گوش دادن موثر، پذیرش انتقاد ،يمؤثر کار ايه¬تماس يبرقرار ، شفافیت و عدم ابهام در روابط،اعتماد به نفس در تعامالت
 سازنده، پذیرش نظرات مخالف در صورت درست بودن

 ) 
ي

رد
لک

عم
ج 

تای
ن

50 
ز)

تیا
ام

 

اران همکشناخت اسامی  ایجاد اعتماد، انجام کار ارباب رجوع در اسرع وقت، راهنمایی و دادن اطالعات به موقع به ارباب رجوع، 0 2 4 6 8 10 تکریم ارباب رجوع .8
 در واحدها، رعایت احترام و شئونات اداري در مقابل ارباب رجوع

پیشبرد بموقع کارهاي  .9
و حل  يرمحوله، پی گی

 مساله
10 8 6 4 2 0 

داشتن برنامه مشخص و بروز براي انجام کارهاي واحد، انجام تعهدات در زمان تعیین شده، انجام درخواست هاي کاري همکاران 
سازمان به  دنیو تالش در جهت رس ندهایبه فرآ کپارچهیدر سازمان، نگاه  یستمیکل نگر و س دگاهیدارا بودن د بصورت فوري،

یی، پرهیز از بهینه سازي بخشی، تالش در جهت ایجاد ارتباط با سایر همکاران مرتبط، همسو سازي عملکرد خود با اهداف نها
 ، تحقق اهداف عملکردي واحدمورد انتظار جیمستمر تا حصول به نتا يرپیگی اهداف واحد،

کمیت کار و سرعت عمل و  .10
 چابکی

همکاران در همان روز، پیگیري کارهاي هاي  انجام کارها در حداقل زمان ممکن ترجیحا در همان روز، رسیدگی به درخواست 0 2 4 6 8 10
 پرهیز از به تعویق انداختن آنهامحوله طبق استاندارد پیگیري روزانه، انجام کارهاي روزمره و هفتگی و 

 0 2 4 6 8 10 مشارکت در عملکرد واحد .11
آگاهی از اهداف عملکردي فرد و واحد، تالش براي تحقق اهداف کلی واحد، همسو کردن فعالیت ها در راستاي اهداف 

و پرهیز  واحدها، یکپارچه نگريعملکردي، توانایی انجام کارهاي گروهی و مسئولیت هاي جمعی، درك ارتباط نقش خود با سایر 
 از بخشی نگري در انجام کارها، تالش براي تحقق اهداف مشترك

 دقت و تمرکز در کار، .12
جدیت در  کیفیت کار،

 کار، مسئولیت پذیري
10 8 6 4 2 0 

ات، تهیه گزارشکیفیت گزارشات، رعایت صحت و دقت در تدوین گزارشات و تهیه امارها، استفاده از نرم افزارهاي به روز در 
پرهیز از تاخیر و فراموشی، دقت عمل در ثبت اطالعات در سیستم، کمترین اشتباه در انجام امور  نداشتن اشتباه در انجام امور،

محوله، به نتیجه رساندن امور محوله با دقت و تمرکز متناسب با برنامه، ارائه اطالعات کامل در گزارشات درخواستی مافوق و 
ع، رعایت استانداردها و قوانین، ارائه گزارشات بموق ت؛یمرتبط با حوزه فعال یو تخصص یگزارشات فن ا، کیفیتمدیران واحده

ب حس لیتعط امیو ا ياز اوقات ادار جامور در خار يو راهبر تی، ارتباط مداوم و هداپیگیري کارها تا حصول نتیجه بهینه
 مطلوب نحو هب شده محول هاي تیرساندن مأمور انیبه پاع سوال آنها، ، پاسخگویی روشن به مشکالت کارکنان در حد رفضرورت

   100جمع امتیاز از 

 :دوره آموزشی پیشنهادي نقاط قابل بهبود براي دوره بعد:

 نقاط قوت این دوره از نظر مدیر(اختیاري):
 فرم تکمیل شده به رویت ارزیابی شونده رسیده است.

 امضاي ارزیابی کننده:
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 : فرم ارزیابی عملکرد کارگران106شماره  فرم

 دوره ارزیابی عملکرد: عنوان شغل: نام و نام خانوادگی:
  خود فرد – ارزیابی مافوق 

 م خ ع عوامل معیارها
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خ

 مصادیق در مشاغل کارگري ض
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 )

20 
ز)
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ام

 

 0 1 2 3 4 5 ظم و انضباط و آراستگی.1

و ماموریت با  هماهنگی قبل از مرخصی محیط کار، شروع به موقع کار، ورود و خروج به موقع،مرتب کردن 
مسئول مربوطه، رعایت نظم واحد، انجام به موقع دستورات مافوق در انجام وظایف محوله، احوال پرسی مناسب و 

، رعایت فاده از لباس فرممختصر در حین ورود به اتاق آراستگی پوشش، رعایت پوشش اسالمی و عرف جامعه، است
 نظافت ظاهري، خوشبو بودن،

سالمت نفس، امانت داري .2
 و رازداري

10 8 6 4 2 0 
حفظ اموال در اختیار، عدم پذیرش هدایا، نگاه نکردن  ،قابلیت اعتماد، امانت داري و رازداري در حفظ اطالعات

 همکاران، گوش ندادن به صحبت هاي اعضاي دستکاري نکردن وسایل شخصی به نامه ها و مانیتورهاي کارکنان،
 جلسه در حین پذیرایی، حفظ اسرار کارکنان، عدم شایعه پراکنی، باز نکردن در اتاق بدون در زدن

 0 1 2 3 4 5 حسن رفتار و حفظ شئونات.3

اهنمایی رخوش اخالقی با مراجعین، پیشگیري از عصبانیت، صبوري، پاسخگویی به موقع به تلفن ها و مکاتبات، 
مشارکت مناسب در برگزاري  ارباب رجوع، احترام به همکاران و مافوق، بکاربردن واژه هاي محترمانه و مودبانه،

مراسم و جشن ها، رعایت سکوت و عدم ایجاد مزاحمت براي همکاران، عدم مداخله در وظایف همکاران، پرهیز از 
 اررفتاري وکالمی، نکیشدن سیگار در محل ک ر و متانترعایت وقا ،شوخی هاي نامناسب، رعایت شئونات اخالقی

 و 
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 يها مهارتهمکاري و .4
 یارتباط

10 8 6 4 2 0 
 ینظرات منطق رشیو پذ ییاز خودرأ زیپره همکاري موثر با واحدهاي مختلف، رعایت فضاي آرامش در واحد،

 ،ارتباط محترمانه، تعامالت سازنده و مؤثر جادیاز مهارت ا يبرخوردار عمل، ، ارائه پبشنهادات مفید درگرانید
 شناخت اسامی همکاران در واحدها، گوش دادن موثر، راهنمایی درست ارباب رجوع،

 0 2 4 6 8 10 دانش و عالقه به یادگیري.5
عدم  آموزشی اداب و معاشرت و موثر در دوره هاي دانش مرتبط با کار، آشنایی با اصول پذیرایی، حضور تسلط بر

 غیبت، مشارکت فعال در دوره هاي آموزشی

 حفظ و نگهداري از اموال در دسترس ،کاهش میزان کاغذ مصرفی، صرفه جویی در مصرف منابع 0 2 4 6 8 10 صرفه جویی در منابع.6
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پیشبرد بموقع کارهاي .7
 و محوله، مسئولیت پذیري

 يرپیگی
15 12 9 6 3 0 

شروع به موقع کار و اتمام آن در موعد مقرر، اولویت بندي کارها، داشتن برنامه مشخص و بروز براي انجام 
کارهاي واحد، انجام تعهدات در زمان تعیین شده، انجام درخواست هاي کاري همکاران بصورت فوري(تکثیر، 

ایت همکاران، تالش براي جلب رض، گیري کارها تا حصول نتیجه بهینهتهیه وسایل، جابجایی وسایل اتاق ها و .. )، پی
 عدم نظافت اتاق ها در حضور پرسنل، جابجایی نامه ها بین واحدها با حداکثر دقت و سرعت

 0 2 4 6 8 10 کمیت کار و چابکی.8

همان روز، پیگیري همکاران در  انجام کارها در حداقل زمان ممکن ترجیحا در همان روز، رسیدگی به درخواست
کارهاي هاي محوله طبق استاندارد پیگیري روزانه، پذیرایی به موقع، جمع کردن به موقع لیوان و سایر ظروف از 
روي میزها، انجام درخواست نقل و انتقال تجهیزات، انجام کارهاي روزمره و هفتگی و پرهیز از به تعویق انداختن 

 آنها

 دقت عمل و تمرکز در کار،.9
کیفیت کار، پشتکار و جدیت 

 در کار
15 12 9 6 3 0 

انجام کار ارباب رجوع در اسرع وقتپرهیز از تاخیر و فراموشی،کمترین اشتباه در انجام امور محوله، به نتیجه رساندن 
ت پذیرایی به موقع، استفاده از محصوالت با کیفی دقت در نظافت و بهداشت، ،امور محوله با دقت و تمرکز متناسب

براي پذیرایی، کنترل کیفی مواد غذایی، ضد عفونی کردن ظروف و محیط کار بصورت هفتگی، نگهداري فضاي 
 سبز، بازدید اتاق ها، سالنها و نرده ها و نظافت آنها

مشارکت در عملکرد .10
 واحد و کمک به واحدها

10 8 6 4 2 0 
اهمیت به نظافت و تمیزي، انجام کار طبقات دیگر در صورت ضرورت با  ،تالش براي تحقق اهداف کلی واحد

 عالقه و وظیفه شناسی

   100جمع امتیاز از 

 :دوره آموزشی پیشنهادي نقاط قابل بهبود براي دوره بعد:

 نقاط قوت این دوره از نظر مدیر(اختیاري):
 فرم تکمیل شده به رویت ارزیابی شونده رسیده است.

 ارزیابی کننده:امضاي 
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 : فرم ارزیابی عملکرد کارکنان توسط ارباب رجوع107فرم شماره 
 عنوان شغل: نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:

  ارزیابی ارباب رجوع 

 م خ ع عوامل معیارها
ن 
 م

 ض
 خ
 مصادیق ض

ها
دار

کر
 و 

ها
تار

رف
(E

V
C

)
 )

20 
ز)

تیا
ام

 

نظم و انضباط و  .1
 آراستگی

5 4 3 2 1 0 

 -رعایت نظم واحد -ورود و خروج به موقع -مرتب کردن محیط کار، شروع به موقع کار
ساماندهی فضاي کار، آراستگی پوشش، رعایت پوشش اسالمی و عرف جامعه، رعایت 

 نظافت، خوشبو بودن،

سالمت نفس، امانت  .2
 داري و رازداري

 امانت داري و رازداري عدم پذیرش هدایا 0 2 4 6 8 10

رفتار و حفظ حسن  .3
 شئونات

5 4 3 2 1 0 

خوش خلقی با مراجعین، پیشگیري از عصبانیت، صبوري، پاسخگویی به موقع به تلفن ها و 
ات شئون ،پرهیز از شوخی هاي نامناسب مکاتبات، بکاربردن واژه هاي محترمانه و مودبانه،

 رفتاري وکالمی رعایت وقار و متانت ،اخالقی

ی(
نای

وا
و ت

ت 
هار

و م
ش 

دان
K

SA
 (

)
30 

ز)
تیا

ام
 

 تضاد همکاري موثر با ارباب رجوع، حل مناسب 0 2 4 6 8 10 همکاري .4

دانش کاري، و  .5
 آگاهی از مقررات

10 8 6 4 2 0 
دانش مرتبط با کار، تسلط بر نرم افزارهاي مربوطه،  به روز نگه داشتن دانش خود، تسلط بر

 آیین نامه هاي مرتبط آشنایی با قوانین و مقررات و

 0 2 4 6 8 10 یارتباط يها مهارت .6

 يبرقرار برخورد و تعامل و مذاکره مناسب با ارباب رجوع، شفافیت و عدم ابهام در روابط،
گوش دادن موثر، پذیرش انتقادات سازنده، پذیرش نظرات مخالف  ،يمؤثر کار هاي¬تماس

 در صورت درست بودن

 ) 
ي

رد
لک

عم
ج 

تای
ن

50 
ز)

تیا
ام

 

 0 4 8 12 16 20 تکریم ارباب رجوع .7
ایجاد اعتماد، انجام کار ارباب رجوع در اسرع وقت، راهنمایی و دادن اطالعات به موقع به 

 رعایت احترام و شئونات اداري در مقابل ارباب رجوع ارباب رجوع،

پیشبرد بموقع کارها  .8
و حل مساله  يرگی

 ارباب رجوع
20 16 12 8 4 0 

تا  کار ارباب رجوع يرپیگی بصورت فوري،انجام درخواست هاي کاري ارباب رجوع 
 مورد انتظار جیحصول به نتا

کمیت کار و سرعت  .9
 دقت و تمرکز عمل و

10 8 6 4 2 0 

انجام کارها در حداقل زمان ممکن ترجیحا در همان روز، انجام کارهاي روزمره و هفتگی و 
با  محوله، به نتیجه رساندن امورپرهیز از به تعویق انداختن آنها کمترین اشتباه در انجام امور 

 دقت و تمرکز

   100جمع امتیاز از 
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 : فرم ارزیابی عملکرد کارکنان توسط دانشجو108فرم شماره 
 عنوان شغل: نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:

 
 ارزیابی ارباب رجوع

 

 
 تعامل محترمانه و صمیمانه و سعه صدر .1

 ضعیف           متوسط           خوب         خیلی خوب       عالی
 دانش تخصصی، تسلط و مهارت  .2

 ضعیف           متوسط           خوب         خیلی خوب       عالی
 در دسترس بودن و سرعت عمل در ارائه خدمت .3

 ضعیف           متوسط           خوب         خیلی خوب       عالی
 دقت و کیفیت کاري  .4

 ضعیف           متوسط           خوب         خیلی خوب       عالی
 پیگیري نتیجه بخش و پاسخگویی  .5

 ضعیف           متوسط           خوب         خیلی خوب       عالی
 

   100جمع امتیاز از 
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 : فرم ارزیابی عملکرد کارکنان واحد .............................109فرم شماره 
 

 خانوادگیو نامنام ردیف
رفتارها 

وکردارها 
 20از 

دانش،مهارت 
 و توانائیها

 30از 

 عملکرد
عینی 

 50از 

 عملکرد واحد
 نسبت به

 برنامه واحد

میانگین 
 امتیاز

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        

 
 اءو امض معاون مربوطه: نام و نام خانوادگی       و امضاء و نام خانوادگیمافوق مستقیم: نام 
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 درخواست تجدید نظر در نتیجه ارزیابی عملکرد :110فرم شماره 
 

 .......................... محترم اداري و مالیمعاون 
 

هه ............... ســـال                 ما یابی دوره ســـه  به نتیجه ارز بت  ــ نب ............................................. نسـ ماً اینجا احترا
سه تیم ارزیابی عملکرد            ضوع در جل سبت به طرح مو ست ن شمند ا ضاي تجدید نظر دارم. خواه ..................... تقا

 درخواست تجدید نظر، اینجانب را مطلع فرمایند. دستور مقتضی صادر و از نتیجهکارکنان 
 

 تاریخ:     امضا :                                                   
 

 مدیرکل محترم منابع انسانی دانشگاه
 قرار دهید. کارکنان درخواست نامبرده را در دستور کار تیم ارزیابی عملکرد خواهشمند است

 

  اداري و مالی ..............معاون                                       
 نام و نام خانوادگی: ..............................

 تاریخ:          امضا:                                
 

  معاون اداري و مالی ......................
 ...... تیم ارزیابی عملکردخانم ................................... در جلسه مورخ ......آقاي / موضوع تقاضاي تجدید نظر 

 ، مطرح شد و نتیجه ذیل به دست آمد:کارکنان
               نمره قبلی عیناً مورد تأیید قرار گرفت.           
 ......... به ............... تغییر یافت.با تجدید نظر در نتیجه ارزیابی، نمره ارزیابی از ......           

 

 مدیرکل منابع انسانی                                   
 نام و نام خانوادگی: ..............................                                

 تاریخ:         امضا:                                
 رئیس تیم ارزیابی عملکرد کارکنان  رونوشت:
 آقاي/ خانم ............................................ رونوشت:
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 ) Performance improvement plan: طرح بهبود عملکرد(111فرم شماره 
 تاریخ:  نام و نام خانوادگی: 

 نام مافوق:  عنوان شغلی: 
 هدف:

 

 ):EVCبرنامه بهبود رفتاري(
•  

 ):KSAبرنامه بهبود مهارتی(
 

 برنامه بهبود نتایج عینی:
•  

موارد فوق را تهیه کرده و و متعهد می شوم برنامه هاي بهبود  ،میاینجانب بر اساس بازخور شفاف و صادقانه مافوق مستق
 ماهه آینده برآورده سازم. 6را که براي من کامال شفاف می باشد، در دوره  عملکردي

   خانوادگی: نام و نام
 

 امضاء:  تاریخ:
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 : جلسه بازخور112فرم شماره 
 تاریخ:  نام و نام خانوادگی: 

 نام مافوق:  عنوان شغلی: 
 اهداف فردي و سازمانی:

 

 ):EVCبازخور رفتاري(
 منفی مثبت

•  •  

 ):KSAبازخور مهارتی(
 منفی مثبت

•   •  

 بازخور نتایج عینی:
 منفی مثبت

•  •  

م موارد فوق را مرور کرده و و متعهد می شوم از بازخورهاي ارائه شده براي بهبود عملکرد یاینجانب با مافوق مستق
 ماهه آینده استفاده کنم. 3خودم، در دوره 

   نام و نام خانوادگی:
 

 امضاء:  تاریخ:
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 : کارنامه ارزیابی عملکرد کارکنان113فرم 
 سازمانی:واحد  تاریخ: دوره: 

  نمره با اعمال ضریب ضریب 100نمره از  منبع ارزیابی
     مافوق

     خود ارزیابی
     میانگین نمرات همکار

     میانگین نمرات زیردستان
     میانگین نمرات ارباب رجوع

  نمره کل دوره
  گرید این دوره 

) دوره جاري کل EVCمیانگین (
 دانشگاه

  فرد دوره جاري) EVCمیانگین ( 

) دوره جاري کل KSAمیانگین (
  دانشگاه

  ) دوره جاري فردKSAمیانگین ( 

  دوره جاري فرد )Rمیانگین (   ) دوره جاري کل دانشگاهRمیانگین (

  میانگین سال جاري فرد  میانگین سال جاري کل دانشگاه

  میانگین سال گذشته فرد  میانگین سال گذشته کل دانشگاه

  میانگین دو سال گذشته فرد  میانگین دو سال گذشته کل دانشگاه

 Eگرید  Dگرید  Cگرید  Bگرید  Aگرید 
 30زیر  30-50 50-70 70-90 91-100

 مالحظات:
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