دستورالعملتكميلفرمارزشيابي 

 -1فرم ارزيابي را از ادرس ( )pke.mshdiau.ac.irقسمت برداشت فايل دانلود و به تعداد همه
كاركنان رسمي و قراردادي شاغل در آن حوزه تكثير و به سرپرستان بالفصل آنها تحويل داده شود.
 -2عالوه بر تكميل فرم ارزيابي بايستي فايل اكسل ارزيابي كاركنان در سايت معاونت برنامهريزي
قسمت برداشت فايل ( )pke.mshdiau.ac.irبراي هر كارمند تكميل و بهمراه فرم تكميل شده
نهايي به كارشناسان ارزيابي هر حوزه تحويل داده شود.
 -3در فرم سازمان حسب اشكاالت بوجود آمده در دورههاي پيشين انجام ارزيابي كاركنان موارد ذيل
اصالح و مواردي نيز براي تكميل فرآيند تعريف مجدد گرديده است.
-1-3تغييرامتيازات فرم مطابق جدول ذيل

عنوان 

حداكثرامتياز 

شاخصهايعموميارزيابيعملكردكاركنان 

06

عواملعملكردي 

36

عواملكليدي 

16

مجموع 
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 -2-3اضافه شدن بخش هاي جديد ارزيابي در قسمت شاخصهاي عمومي
-3-3كاهش عوامل عملكردي (شش وظيفه اصلي شغل)
 -4-3به دنبال ارزيابي خالقيت و ميزان مشاركت موثر كارمند در امور دانشگاه مطابق جدول
(عوامل كليدي) ،كاركنان دانشگاه از مرحله ايدهپردازي تا مرحله اجرا و بهبود امور دانشگاه با
فرآيند نظام پيشنهادات مورد ارزيابي قرار ميگيرند.

فرمول محاسباتي شاخص هاي عمومي

مجموع امتيازات مؤلفههاي هر بعد
تعداد مؤلفههاي هر بعد

= ميانگين امتياز هر بعد

مجموع حاصلضرب ميانگين امتياز هر بعد در وزنها
16

= امتياز

مثال تكميل شده عوامل شاخصهاي عمومي
رديف

1

2

3

4

9

0

7
3
6

ابعادارزشيابي 

مصداقها


انجام بموقع وظايف
رعايتنظموانضباط
حضور به موقع در محل كار
اداري 
رعايت سلسله مراتب اداري
برخورد مناسب با همكاران
رفتاروبرخوردمناسب
برخورد مناسب با ارباب رجوع
بااربابرجوعو
پيگيري كار ارباب رجوع و همكاران
همكاران 
انجام امور تا حصول نتيجه
تعهد داشتن در قبال امور دانشگاه
مسئوليتپذيري 

تالش در جهت رفع اشتباه و جبران آن
قابل اعتماد بودن در امور كاري
انتقال معلومات و تجربه به ديگران (انتقال دانش)
نوآوريودانشمحوري 

بروز بودن اطالعات
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
توجهوعالقهوپشتكار
تشخيص نيازهاي سازمان و ارائه راه حل
دركار 
انجام اضافه كاري
(فقط ايام مورد نياز دانشگاه)
ارائه كار قبل از تقاضاي مافوق و ارائه گزارش بصورت
منظم
تواضع و فروتني
رازداري و صداقت در گفتار
رعايتشعائراخالق
شركت در مراسمات و آيينها
ورفتاراسالمي 
رعايت ظاهر و حفظ حجاب اسالمي
رعايت امر به معروف و نهي از منكر
استفاده صحيح از اقالم مصرفي
صرفهجويي 
تالش در جهت كاهش هزينهها در محيط كار
مراقبت از ابزار و وسايل
توجه به كار گروهي در انجام امور
مشاركتگروهي 
مشاركت در امور فوق برنامه
پذيرش نظرات منطقي
حرفهگرايي 

رعايت قوانين دانشگاه و بخشنامهها
وفاداري به دانشگاه

*جمعشاخصهايعمومي(از01امتياز) 
(مطابقفرمولدرجشدهدردستورالعملارزيابي) 

امتيازهرمصداق 
(حداكثر11
امتياز) 
16
16
6
16
3
7
16
16
16
6
3
16
7
16

امتيازكسبشده
(ميانگينامتيازها) 

ميزاناهميت
(وزن) 

6600

6

363

3

6679

3

363

7

16
16
3

664

7

6
16
16
3
16
16
6
6
16
6
3
7
16
16

660

0

663

9

369

9

6

9

947/16=9467

فرمول محاسباتي عوامل عملكردي

×9

= امتياز

مجموع امتيازات بدست آمده

مثال تكميل شده عوامل عملكردي
سطحعملكردوارزشعدديمربوط 
بسيارخوب( )5

خوب( )4

3

شرح وظيفه سوم

*

4

شرح وظيفه چهارم

9

شرح وظيفه پنجم

0

شرح وظيفه ششم

متوسط( )3

2

شرح وظيفه دوم

*

ضعيف( )2

1

شرح وظيفه اول

بسيارضعيف( )1

رديف

وظايفوابعادمهمشغل 

*

*
*
*
جمعامتيازاتعوامل

تاريختدوينعوامل:

عملكردي

20

فرمول محاسباتي عوامل كليدي

مجموع امتيازات مؤلفههاي هر بعد
تعداد مؤلفههاي هر بعد

= ميانگين امتياز هر عامل

مجموع حاصلضرب ميانگين امتياز هر بعد در وزنها
16

= امتياز

مثال تكميل شده عوامل كليدي
رديف 

ابعاددرنوآوري
ودانش 

1

مشاركتدر
سيستمنظام
پيشنهادات 

2

3

مصداقها

ارائه ايده تأييد شده
ارائه طرح اجرايي

مشاركتدرامور آموزش عمومي
آموزشيضمن
آموزش در راستاي توانمندسازي
خدمت 

اقداماتفوق
وظايفدرامور
دانشگاه 

امتيازعملكرد 
حداكثر )*(11

امتيازكسبشده
(ميانگينامتيازها) 

وزن 

769

3

امضا
مدير
مربوطه 

3
7
16
669

3

6

مشاركت در آزمونها و امتحانات
(درصورت ابالغ حكم يا نامه مسئول
مربوطه)

16

كواي تقدير ملي يا بينالمللي

-

گواهي تقدير منطقهاي يا داخلي

3

جمعامتيازاتعواملكليدي 
(مطابقفرمولدرجشدهدردستورالعملارزيابي) 

4

6

 7.8




ويژگيهايسيستمارزيابيعملكرددانشگاه :براي موفقيت و هدايت ارزيابي دانشگاه مواردي را

 -4
رياست محترم دانشگاه به كميته ابالغ نمودهاند در قالب بندهاي ذيل گنجانده شده است:
-1-4شفافيت از اصول اصلي در تمام مراحل اجرا ميباشد.
-2-4در كليه مراحل كاركنان ميتوانند به مراحل ارزيابي اعتراض نمووده و خواسوتار بررسوي مجودد
گردند.
 -3-4پس از اجراي يك بار ميداني با شيوه دستي سيستم مكانيزه گوردد .و تموامي افوراد بوه مراحول خوود
دسترسي داشته باشند.
 -4-4مسئوليت صحت اجرا با حوزه معاونت ها بوده ونهايت همكاري كميته اجرايي را داشته باشند.
 -5نحوهاجرا :
براي اجراي ارزيابي عملكرد ابتدا سرپرست بالفصل كارمنود در تواري

معوين فورم ارزيوابي را دريافوت و

ارزيابي انجام ميگردد (مدت  2روز) سپس رئيس مستقيم سرپرست بالفصل (مدير مربوطه) ارزيابي موورد
نظر را بررسي و تأييد مينمايد (مدت  2روز) و در گام بعد نتايج آمووزش و نظوام پيشونهادات و تخلفوات
استخراج و توسط حوزه اداري با كمك اين واحدها ثبت ميگردد (مدت  2روز) .در مرحله بعد فرم بايستي
بووه رتيووت كارمنوود برسوود و در صووورتيكه كووه نظووري دارد در پووايين فوورم درج كنوود و در نهايووت امضووا

نمايد .كارشناس ارزيابي نيز فرم را بررسي و پوس از اطمينوان در صوحت مووارد تكميول شوده آن را تأييود
مي نمايد .در آخرين مرحله فرم ارزيابي بايستي به تأييد معاونت مربوطه برسد .نتايج توسط كميته بررسي و
ظرف مدت  2روز جمع بندي و گزارشات تهيه ميگردد.
 -1-5هفته ارزيابي در دانشگاه اعالم ميگردد ،اين ارزيابي ها در دو دوره (شش ماهه اول و شش ماهه دوم
سال) آغاز ميگردد.
 -2-5كارشناس مربوطه از هر معاونت در كميته اجرايي حضور دارد مسئول توزيع و جموعآوري فورمهوا و
پيگيري تا حصول نتيجه دوره ارزيابي در معاونت مربوطه خود ميباشد و جمع آوري نتايج يك هفته بعد از
ارزيابي بايد توسط كميته ارزيابي اعالم گردد.
-3-5در صورتيكه به هر دليلي چرخه ارزيابي با تاخير انجام گرديد كميتوه ارزيوابي موظوف اسوت ضومن
بررسي موضوع رفع مشكل در تمديد ارزيابي تصميمگيري نمايد.

