فرم ارزيابي عملكرد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

كاركنان
-1شماره پرسنلي :

كد :
-3نام خانوادگي:

-2نام :

-4عنوان پست سازماني :

-5واحد سازماني :

-6محل جغرافيايي خدمت :

-7دوره ارزشيابي از تاريخ :

تا تاريخ:

نكات كلي :ارزشيابي كنندگان قبل از تكميل فرم مي بايست طرح ارزشيابي كاركنان به ويژه دستور العمل تكميل فرم را به دقت مطالعه كنند .
-1اين فرم براي كاركنان واحد دانشگاهي مشهد بر اساس دستورالعمل سازمان مركزي دانشگاه و مصوبه اتاق فكر در يك نسخه تكميل مي گردد كه پس از تاييد
كميته ارزيابي و بهره برداري الزم جهت اقدامات بعدي در پرونده پرسنلي كارمند بايگاني ميشود.
-2بخش اول فرم توسط سرپرس ت بالفصل كارمند (ارزشيابي كننده) تكميل و سپس رئيس مستقيم سرپرست بالفصل (تأييد كننده) و در نهايت معاونت مربوطه
(تاأييد كننده فرم) آن را تاييد مي نمايد ،بخش دوم فرم نيز توسط مديران مربوطه كه در جاي خودش مشخص شده است ،تكميل مي گردد ،مسئوليت تاييد صحت
اطالعات با كارشناس مربوطه حوزه در كميته ارزيابي ودر نهايت دبير كميته ارزيابي مي باشد.
 -3به منظور انتخاب كارمند نمونه اين فرم پس از تكميل و تاييد توسط واحد مربوط و تاييد كميته ارزيابي و انتخاب كارمندان نمونه براي تاييد نهايي كارمندان نمونه
منتخب به همراه صورتجلسه تنظيمي درمنطقه به كميته شوراي عالي ارزيابي ارسال مي شود .
-4پس از تكميل فرم و نهايي شدن نتايج به منظور آگاه ساختن كارمند مدير هر بخش با حضور نماينده كميته ارزيابي عملكرد گروه فكري را تشكيل داده و از نتيجه
ارزشيابي كارمند اطالع و فرم نهايي ونتايج را امضاء مي كند .
-5كليه مراحل تكميل فرم با دقت الزم پر شود و مدير مربوطه و كارشناس ارزيابي مسئوليت صحت و انجام را دارا مي باشند .
نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده (سرپرست بالفصل) :

جمع امتيازات شاخصهاي عمومي:

توضيحات----------------------------------- :
---------------------------------------

جمع امتيازات عوامل عملكردي

امضا
جمع امتيازات ارزيابي كليدي
(آموزشي+نظام پيشنهادات +مشاركت+افتخارات)
امتياز كل يا نتيجه ارزشيابي
نام ونام خانوادگي تاييد كننده (رئيس مستقيم سرپرست بالفصل) :
توضيحات----------------------------------- :

ارزيابي دوره پيشين:

---------------------------------------امضا

نظر ارزشيابي شونده:
نام و نام خانوادگي تاييد كننده نهايي (معاونت ذيربط) :
توضيحات----------------------------------- :

امضاء

---------------------------------------امضا
نام و نام خانوادگي كارشناس ارزيابي :
امضاء
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*

محورهاي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد كاركنان (حداكثر  60امتياز)
امتياز
رديف

مصداقها

ابعاد ارزشيابي

هرمصداق

امتياز كسب شده

( حداكثر 10

(ميانگين امتيازها)

امتياز)
1

2

ميزان
اهميت
(وزن)

انجام بموقع وظايف

رعايت نظم و انضباط

حضور به موقع در محل كار

اداري

9

رعايت سلسله مراتب اداري

رفتار و برخورد

برخورد مناسب با همكاران

مناسب با ارباب

برخورد مناسب با ارباب رجوع

رجوع و همكاران

پيگيري كار ارباب رجوع و همكاران

8

انجام امور تا حصول نتيجه
3

تعهد داشتن در قبال امور دانشگاه

مسئوليتپذيري

تالش در جهت رفع اشتباه و جبران آن

8

قابل اعتماد بودن در امور كاري
4

نوآوري و
دانشمحوري

انتقال معلومات و تجربه به ديگران (انتقال دانش)
بروز بودن اطالعات

7

تالش براي كسب دانش و مهارت شغلي
پرهيز از اتالف وقت در زمان كاري
توجه به بهبود فرايندها و تالش در جهت افزايش
مهارت در كار

5

توجه و عالقه و

تشخيص نيازهاي سازمان و ارائه راه حل

پشتكار در كار

انجام اضافه كاري
(فقط ايام مورد نياز دانشگاه)

7

ارائه كار قبل از تقاضاي مافوق و ارائه گزارش
بصورت منظم
تواضع و فروتني
6

رازداري و صداقت در گفتار

رعايت شعائر اخالق و

شركت در مراسمات و آيينها

رفتار اسالمي

6

رعايت ظاهر و حفظ حجاب اسالمي
رعايت امر به معروف و نهي از منكر
استفاده صحيح از اقالم مصرفي

7

صرفه جويي

8

مشاركت گروهي

9

حرفهگرايي

تالش در جهت كاهش هزينهها در محيط كار

5

مراقبت از ابزار و وسايل
توجه به كار گروهي در انجام امور
مشاركت در امور فوق برنامه

5

پذيرش نظرات منطقي
رعايت قوانين دانشگاه و بخشنامهها
وفاداري به دانشگاه

*جمع شاخصهاي عمومي (از  60امتياز)
(مطابق فرمول درج شده در دستورالعمل ارزيابي)
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عوامل عملكردي (حداكثر  30امتياز)
سطح عملكرد و ارزش عددي مربوط

بسيار خوب ()5

خوب()4

متوسط()3

ضعيف ()2

رديف

بسيار ضعيف ()1

وظايف و ابعاد مهم شغل

1
2
3
4
5
6

جمع امتيازات عوامل

تاريخ تدوين عوامل:

عملكردي

عوامل كليدي (حداكثر  10امتياز)
رديف

ابعاد در نوآوري
و دانش

1

مشاركت در
سيستم نظام
پيشنهادات

2

مشاركت در
امور آموزشي
ضمن خدمت

3

اقدامات فوق
وظايف در امور
دانشگاه

امتياز عملكرد
حداكثر )*( 10

مصداقها

امتياز كسب شده
(ميانگين امتيازها)

وزن

ارائه ايده تأييد شده
3
ارائه طرح اجرايي
آموزش عمومي
3
آموزش در راستاي توانمندسازي
مشاركت در آزمونها و امتحانات
(درصورت ابالغ حكم يا نامه مسئول مربوطه)
كواي تقدير ملي يا بينالمللي
گواهي تقدير منطقهاي يا داخلي

جمع امتيازات عوامل كليدي
(مطابق فرمول درج شده در دستورالعمل ارزيابي)
اين قسمت توسط مدير نظام پشنهادات ،مسئول آموزش نيروي انساني و بايگاني امور اداري تكميل ميگردد.
(ارائه مدارك به مسئولين ذيربط الزامي است)

3

4

امضا
مدير
مربوطه
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 :24افراد شركت كننده درجلسه ارزيابي و بازبيني نتايج :

-25نقاط قوت عملكرد و شيوه هاي تقويت آن :

-26نقاط ضعف عملكرد و راه هاي اصالح و بهبود آن :

 -27پيشنهادات كميته ارزيابي در مورد كارمند ،با توجه به نتيجه ارزشيابي و رعايت مقررات مربوط :
:1-27پيشنهادات در مورد پاداش:
■ پاداش غير نقدي:

■ پاداش نقدي:

■ تخفيفات مركز رفاهي:

■ اولويت در پرداخت وام:
■ اولويت در سفرهاي زيارتي وسياحتي :

■ كارانه:

■ مرخصي تشويقي :

■تقدير و تشكر در مراسمات دانشگاه

 :2-27پيشنهادات در مورد ارتقاء شغلي:
■ فرد در شغل فعلي خود ارتقاء يابد :

■ فرد در بانک استعداد كاركنان قرار گيرد:

■ فرد جزء ذخاير مديريتي قرار گيرد

■ فرد جهت پست مديريتي پيشنهاد مي گردد:

 :3-27پيشنهادات در مورد عوامل بازدارنده:
■ توبيخ كتبي:

■تذكر شفاهي:

-28شماره و تاريخ صدور :

■ كسر از حقوق:

■ تعليق:

■قطع همكاري:

تاريخ :

شماره :

4

نسخه :

