
  :مقدمه 

دوره اي، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به منظور دستیابی به اهداف مختلف مورد  ارزیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی     

و اعطاي پاداش به آنها، ایجاد انگیزه براي بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی  ساعیشناخت کارکنان . گیرد استفاده قرار می

دادند، در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و  ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل فعالیتهاي کارکنان انجام می ،در گذشته مدیران. عملکرد می باشد

هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطالعات ضروري در باره نیروهاي شاغل در سازمان جمع . همیت بیشتري یافته استارشادي این عمل، ا

 .آوري و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و الزم را در جهت باالبردن ارتقاء کمی و کیفی کارکنان اتخاذ نمایند

 تعاریف:  

  نگی انجام وظایف و فعالیتها و نتایج حاصل چگو: عملکرد

 فرایند سنجش، ارزش گذاري و قضاوت: ارزیابی

  .دوره ارزیابی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد: دوره ارزیابی

  .می باشد  حه طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکانشامل کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادي، قانون کار، مامورین، مشموالن الی: ارزیابی شونده

سرپرست بالفصل کارمند مسئولی است که از لحاظ سازمانی حداقل رئیس اداره ، قسمت ، گروه، بخش و عناوین مشابه بوده و مسئولیت : ارزیابی کننده

  .ارجاع کار به کارمند و سرپرستی وي را بر عهده دارد

مقام اجرایی هر واحد سازمانی که مسئول تایید نهایی فرم ارزیابی عملکرد کارمندان، پس از بازبینی توسط سرپرست  باالترین): تاییدکننده(مدیر واحد 

  .بالفصل آنان می باشد

 گروه هدف:  

نیروي انسانی ،  گروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلیه مستخدمین غیر هیئت علمی موسسه از جمله کارمندان رسمی ،پیمانی ، قراردادي ، قانون کار، طرح

شاغلین موسسه که در سه گروه مدیران پایه ، مدیران میانی و کارکنان طبقه بندي می شود . می باشد... طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، مامورین و 

 .می بایست فرمهاي مربوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند

 مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد : 

با رعایت (میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات شاخص هاي عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبناي امتیازدهی براي ارتقاي رتبه کارمندان  .1

 .باشد می) سایر شرایط

   .کارمند نمونه از بین کارکنانی که باالترین امتیاز ارزیابی عملکرد را کسب می نمایند تعیین می شود .2

حداکثر یک بار در ( باشد از یک طبقۀ شغلی تشویقی درصد  85مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل  .3

  . برخوردار می شوند ) طول خدمت 

قانون مدیریت خدمات  20اش مربوط به ماده به استثناي پاد( نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ، مبناي پرداخت هرگونه پاداش  .4

  . قانون برنامه پنجم توسعه می باشد  50از جمله ، پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده ) کشوري 

دوره هاي درصد باشد ، در معرفی به  85مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب حداقل  .5

  . از اولویت برخوردار هستند ) بورس ( آموزشی خارجی 

موضوع ( از ارزیابی عملکرد موسسهبهره مندي مدیران، کارمندان و مدیران استانی از مزایاي فوق الذکر، منوط به کسب رتبه متوسط یا باالتر  :تذکر

  . می باشد) قانون مدیریت خدمات کشوري  68ماده  6ردیف ب بند 

انتصاب در پست هاي مدیران پایه : درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل ، براي هر گونه ارتقاء شغلی از جمله  85کسب حداقل  -6

 . در مورد مدیران میانی ، میانگین امتیاز دو سال گذشته مبناي عمل می باشد . الزامی است 



پس از درصد کل امتیازات پیش بینی شده کمتر باشد  50ی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیاب -7

ستگی ، طرح موضوع در هیات امناء یا بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه که مورد تائید هیات امناء قرار  می گیرد در صورت نداشتن شرایط بازنش

  . رداد می گردندبازخرید و یا  فسخ  قرا

غلی، اعطاي طبقه کارمندانی که از پر کردن فرم ارزیابی امتناع ورزند، از نتایج حاصل از ارزیابی از جمله تمدید قرارداد،انتصاب،ارتقاء رتبه، ارتقاء ش: تذکر

 . محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهده شخص کارمند می باشد... تشویقی و استحقاقی و 

 هاي سنجش ارزیابی عملکرد  معیار :  

 الف ) شاخص هاي اختصاصی(40 امتیاز ):

  :  شامل ستونهایی به شرح زیر می باشد اختصاصیشاخصهاي فرم  )1- الف

 تحلیل عملکرد  - امتیاز مکتسبه  - عملکرد  - سقف امتیاز  - هدف کمی مورد انتظار  - واحد سنجش  -  شاخص هاي ارزیابی  - شرح وظیفه  

  . در ستون امتیاز مکتسبه، امتیاز هر شاخص بر اساس فرمول زیر تعیین می گردد

  سقف امتیاز× عملکرد                                                 :      امتیاز مکتسبه مساوي است با                                          

  هدف کمی مورد انتظار                                                                                                                        

و امتیازدهی  از اهمیت باالیی برخوردار استکه به علل عدم تحقق اهداف ،نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص دارد  ستون تحلیل عملکرد

نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام هاي الزم براي بهبود  ،بنابراین ارزیابی کنندگان مکلفند.  شاخصهاي اختصاصی منوط به تکمیل این ستون می باشد

اعمال نموده و با همکاري ... رمندان وهاي اجرایی، نحوة اجرا، توانمند سازي کا اساس آن تغییرات الزم را در برنامه عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و بر

 .نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند کارکنان

   :)امتیاز  60(شاخص هاي عمومیفرم ) ب

شاخص هاي . نماید معیار هاي مشترك ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینۀ تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را فراهم میهاي عمومی،  شاخص     

این شاخص ها در . عمومی مدیران و کارمندان توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  تهیه و به دستگاه ها ابالغ گردیده است

  . تمامی دستگاه هاي اجرایی مشترك می باشد

  امتیاز دارد 10بخش مجزا تشکیل گردیده که هر کدام  2این محور از (امتیاز  20: ابتکار و خالقیت(  

  امتیاز  20: آموزش  

  امتیاز  20: رضایت ارباب رجوع 

 

به همراه معیار و استاندارد امتیازدهی هر بند وجود ) مدیر میانی، پایه و کارکنان(در هر یک از این محورها ، بندهاي مشخصی متناسب با سطح کارمند 

ور در ستون سپس امتیاز کل آن مح. ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیک هر بند و بر مبناي معیارهاي امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود. دارد

 . امتیاز مکتسبه مشخص می گردد

 محور ابتکار و خالقیت -1

  برنامه ریزي -1-1

در امتیازدهی این شاخص . در نظر گرفته شده و نظر مقام مافوق مالك امتیازدهی این شاخص است  مدیران میانیشاخص برنامه ریزي براي ارزیابی 

یه و تنظیم معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و ته

  .مد نظر قرار می گیرد... وسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و به موقع اهداف شغلی و برنامه هاي ت

  توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها -1-2

ا نظر و بشاخص توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها در محور ابتکار و خالقیت بر اساس تعداد فرآیندها و مسئولیتهاي تفویض اختیار شده 

  .در نظر گرفته شده است  مدیران میانی و پایهمقام مافوق امتیازدهی می شود و جهت ارزیابی 



  مشارکت با مدیر باال دستی در ارتباط با استقرار نظام برنامه ریزي -1-3

  .در نظر گرفته شده است  مدیران پایهشاخص مشارکت با مدیر باالدستی، در ارزیابی 

یر بر اساس پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت سرپرستی، بررسی و تحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ارزیابی عملکرد شاخص مذکور براي هر مد

  .دکارمندان، تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه هاي توسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد امتیازدهی می گرد

  ریهاي نوین و نرم افزار هاي کاربردي در انجام وظایفاستفاده از فناو -1-4

   :دهی به این شاخص، می بایست موارد ذیل مد نظر قرار گیرد در امتیاز

 

 کسب مدارك دوره هاي نرم افزاري مورد نیاز)Office تخصصی و ،(... 

  نرم افزار (آشنایی با نرم افزارهاي تخصصی، اتوماسیون اداري و توانایی کار با کامپیوترOffice( 

 انجام امور محوله به کمک نرم افزارهاي موجود با نظر مدیر 

  .لحاظ نمی گردد مدیران میانیشاخص فوق در ارزیابی عملکرد    :تذکر

 .لحاظ نمی گردد) موضوع فرمهاي ارزیابی) ج(تذکر بند (خدماتی و پشتیبانی  شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان : تذکر

  ):علل عدم تحقق اهداف(تحلیل عملکرد -1-5

   :در کسب سقف امتیاز شاخص ستون تحلیل عملکرد، ذکر موارد ذیل ضروري می باشد

 ارائه راهکاردر رسیدن به هدف مطلوب  

 بررسی میزان تحقق هدف در پایان دوره  

 ی نقاط قوت وضعفشناسای  

 .لحاظ نمی گردد  مدیران میانی و پایهدر ارزیابی  تکمیل ستون تحلیل عملکرد   :تذکر

  مستند سازي تجربیات -1-6

  :داراي ویژگیهاي زیر باشددر نظر گرفته شده است، تجربیات مستند شده بایستی  هر سه گروهشاخص مستند سازي تجربیات براي ارزیابی 

 مرتبط با شغل مورد تصدي باشدتجربیات می بایست  -1

 .مرتبط با شغل را که براثر تجربیات کارمندان شناسایی شده بیان نماید) موانع ، محدودیتها،تهدیدها و فرصتها(مسائل، چالشها و مشکالت -2

  .ارائه برنامه اصالحی، راه حل و نتیجه گیریهاي مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارائه گردد -3

و بـر اسـاس   ... سال سابقه خدمت دارند، در قالب مجموعه ارائه شده به صورت مقاله، کتاب، پایان نامه، جـزوه و   24افرادي که بیشتر از  تجربیات 

  .کیفیت تجارب مستند شده، با تایید مدیر مربوطه امتیازدهی می شوند

  .قف امتیاز این شاخص فراتر نرود قابل محاسبه خواهد بودهرگاه فرد بیش از یک تجربه مستند شده داشته باشد در صورتیکه از س:  تذکر

 .لحاظ نمی گردد) موضوع فرمهاي ارزیابی) ج(تذکر بند (شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  : تذکر

  ارایه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف -1-7

شود در صورتی قابل قبول است که تایید شده و به اجرا درآمده باشد و مستندات اجرایی شدن آن ارائه  ارائه می مدیران و کارکنانپیشنهاداتی که توسط 

وزارت در صورت اخذ مصوبه کمیته نظام پیشنهادات /هر پیشنهاد در سطح واحد با تایید مدیر واحد مبنی بر اجراي پیشنهاد و در سطح موسسه . گردد

  .قابل امتیازدهی می باشد

  .در صورتی که پیشنهاد توسط دو نفر یا بیشتر ارائه شده باشد امتیاز پیشنهاد به نسبت مشارکت به افراد تعلق می گیرد :تذکر



 .چنانچه کارکنان بیش از یک پیشنهاد ارائه نمایند، امکان برخورداري از امتیازات آن منوط به رعایت سقف شاخص می باشد :تذکر

  یی و تحقیقاتیارائه طرح هاي  اجرا -1-8

. امتیـاز مـی باشـد    10بوده و حداکثر امتیاز تعلق گرفته بـه ایـن شـاخص    ) در راستاي وظایف شغلی فرد(این شاخص شامل طرح هاي تحقیقاتی و اجرایی

  :ضمیمه نمودن مستندات مربوطه که به شرح زیر مطرح می گردد الزامی است

در راسـتاي فرآینـد سـازي    ... یا طرحهایی که تحت عنوان شیوه نامه، دستورالعمل، آئین نامـه و   گردد و طرحهاي اجرایی که منجر به صدور بخشنامه می

  .براي اجراي بخشنامه ها تهیه می گردند با تایید و نظر مدیر واحد از امتیاز برخوردار می گردند

 :الزامی است  طرحهاي اجرایی و تحقیقاتیرعایت موارد ذیل براي احتساب امتیاز 

  تخصیص امتیاز با توجه به نقش افراد  امتیاز  نوع طرح 

  امتیاز 4تا   با نظر مدیر واحدطرح اتمام یافته 
  امتیاز%  100مجري طرح 

  امتیاز%  50همکاران طرح 
  امتیاز 7تا   طرح اتمام یافته منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه

  امتیاز 10تا   طرح اتمام یافته منجر به تصویب قانون

  

  دریافت تشویق ها -1-9

  .این شاخص شامل نشانهاي دولتی و تقدیرنامه هایی است که از مقامات مختلف کسب می گردد

  :تشویقی داراي امتیاز است که موارد زیر درآن رعایت شده باشد

یتهاي خارج از سازمان صادر شده باشد فاقد تشویقاتی که براي فعالیتهاي فوق برنامه و یا فعال.تشویقات باید در راستاي ایفاي وظایف شغلی فرد باشد .1

 .)تشویق هاي دریافتی از سوي هیأتهاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور مستثنی می باشد.( ارزش امتیازي می باشد

د در همان سال صادر بای 1391به طور مثال تشویقات ارائه شده جهت دوره ارزیابی سال .تاریخ صدور تشویق نامه باید مربوط به دوره ارزیابی باشد  .2

به تشویقی  هایی که جنبه عمومی داشته و یا به مناسبت روز خاص  .بدیهی است تشویقات فاقد شماره و تاریخ از امتیاز برخوردار نمی باشد.شده باشد

صـادر نشـده باشـد      و براي خدمات مشخصی صادر شده  و یا در زمینه وظایف شغلی نباشد و یا از سـوي مقامـات تعریـف شـده در جـدول مـذکور       

 .امتیازي تعلق نمی گیرد

 .تشویقاتی که با دو امضاء صادر شده باشد ،باالترین مقام امضاءکننده به عنوان صادر کننده تشویق محسوب می گردد .3

 .فاقد اعتبار استصادر گردد ... تشویقات باید در قالب تقدیرنامه یا تشویق نامه صادر شده باشد و تشویقاتی که در قالب ابالغ ،انتصاب و  .4

رغم اینکه مضمون هر دو تشویق یکی  چنانچه شخصی دو تشویقی با یک مضمون از مدیر بال فصلش و همچنین مقام باالتر دریافت کرده باشد، علی .5

 .گردد مند می است از امتیاز هر دو تشویقی می تواند بهره

 .الزامی استبا توجه به تعداد تقدیرنامه هاي فرد ، رعایت سقف امتیاز محور  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  .تایید مدیر واحد در مورد تشویقات سایر وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی الزامیست .7

  :مواردیکه در امتیازدهی این شاخص بایستی مدنظر قرار گیرد به شرح ذیل می باشد

  : صرفأ در فرمهاي ارزیابی و به شرح ذیل داراي امتیاز می باشدتشویق هاي دریافتی از سوي هیأتهاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور 

  امتیاز تقدیرنامه  مقام صادرکننده تقدیرنامه  ردیف

  6  دبیر شوراي نگهبان  1

  5.5  قائم مقام دبیر شوراي نگهبان  2

  5  وزیر کشور  3

  5  معاون اجرایی امور انتخابات شوراي نگهبان  4

  4.5  رئیس ستاد انتخابات کشور  5

  4  استاندار  6

  4  رییس هیأت نظارت استان  7

  3.5  فرماندار تهران  8

  3.5  رئیس هیأت نظارت شهرستان تهران  9

  2.5  مدیر کل انتخابات کشور  10

  2.5  سایر فرمانداران  11

  2.5  رئیس هیأت نظارت سایر شهرستان ها  12

سـطوح  کسـب امتیـاز     .شاخصهاي سه گانه زیر امتیاز به آن تعلق می گیـرد امتیاز می باشد که با توجه به  20این بند داراي ::   محور آموزش - 2

  .در این محور یکسان می باشد) مدیران میانی، پایه و کارکنان(براي هر سه گروه

 آموزش به هر همکار با تایید همکار و مدیر واحد -2-1

د و همکاران رسیده و شامل نوع آموزش و تعداد آموزش گیرنـدگان اسـت   در امتیازدهی این شاخص ارائه گواهی آموزش به همکار که به تایید مدیر واح

  .ضروري می باشد

 .امتیاز می باشد 10امتیاز می باشد و سقف امتیاز این شاخص  2آموزش و انتقال تجربیات به هر همکار با تایید همکار و مدیر واحد  :تذکر

   .هیچگونه امتیازي ندارد) بهبود مدیریتعمومی، شغلی و (گذراندن دوره هاي مختلف آموزشی :تذکر

  امتیاز  مقام تشویق کننده  ردیف

  10  رییس جمهور  1

  8  وزیر یا معاون رییس جمهور  2

  7  معاون وزیر، رییس موسسه و مقامات همتراز  3

  8  استاندار  4

  5  موسسهمعاونین رئیس   5

  4  مدیر کل یا مقامات همتراز  5

7  

  مقامات پایین تر 

دانشگاه ، مشاور معاون وزیر ، روساي دانشکده ها ، مراکز آموزشی درمانی ، روساي بیمارستا ن ها ، مدیران شـبکه هـاي   که شامل مشاور رئیس 

  امتیاز 2معاونین مدیر. . . بهداشت و درمان، بخشدار، معاونین مدیرکل ، معاون فرماندار و 

3  

8  

  کسب عنوان کارمند نمونه

 3/2/91مـورخ   2617/91/200موسسه می باشد که به صورت ساالنه و طبق بخشنامه شـماره   منظور کسب عنوان کارمند نمونه در سطح 

  .معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انتخاب می گردد

10  

  5  دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم  9

   6حداکثر   تشویق هاي دریافتی از سوي هیأتهاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور  10



 .لحاظ نمی گردد) موضوع فرمهاي ارزیابی) ج(تذکر بند (شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  : تذکر

  تدریس در زمینه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومی یا تخصصی  -2-2

گواهی تدریس براي افرادي که به عنوان مدرس در دوره هاي عمومی یا تخصصی ستاد وزارتخانه یا دانشگاهها امتیازدهی این شاخص منوط به  ارائه  -

ت آموزش و سازمانهاي تابعه تدریس کرده اند و داراي مجوز کمیته اجرایی آموزش دانشگاه ،دفتر ریاست جمهوري ، اداره کل آموزش مداوم و یا مدیری

 .امتیاز تعلق می گیرد 1ساعت تدریس  5است  و به ازاي هر و پژوهش استانداري می باشند 

امتیاز تعلـق   2المللی  تدریس در همایشهاي بین المللی با مجوز واحد آموزش اداره کل منابع انسانی قابل قبول است و به ازاي هر تدریس در همایش بین -

 .خواهد گرفت

 2حد مربوطه مرتبط بودن با شغل و ارائه گواهی، قابل امتیـازدهی مـی باشـد و بـه ازاي هـر      تدریس واحدهاي درسی در دانشگاهها منوط به موافقت وا -

  .امتیاز تعلق می گیرد 5واحد تدریس، 

 .لحاظ نمی گردد) موضوع فرمهاي ارزیابی) ج(تذکر بند (شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  : تذکر

  کسب موفقیتهاي ویژه -2-3

  دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط  -2-3-1

بیرخانـه  دریافت تاییدیه وجایزه یا اختراع ثبت شده از مراکز معتبر تخصصی از قبیل جشنواره خوارزمی، رازي، سازمان ثبـت اختراعـات و اکتشـافات، د   

  وري و تعالی سازمانی جایزه ملی بهره

 زمینه شغلیتالیف یا ترجمه کتاب در  -2-3-2

چاپ مجـدد کتـاب بـدون ویـرایش قابـل      .کتاب تالیف یا ترجمه شده می بایست در زمینه شغلی و در سال ارزیابی چاپ شده باشد و داراي شابک باشد -

  .قبول نمی باشد

متـرجمین در آن مشـخص گردیـده     /ارائه مستند شناسه کتاب که اطالعات مربوط به چاپ ، سال نشر ، شابک و نام و نام خانوادگی کامـل نویسـندگان   -

 .است الزامیست

نویسندگان اصلی تعلق مـی  / و به سایر همکاران نصف امتیاز نویسنده) 10،ترجمه  20تالیف (به نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب حداکثر امتیاز -

  .گیرد

  .مترجم آن تعلق می گیرد/ چاپ مجدد همراه با ویرایش کتاب نصف امتیاز به نویسنده -

 تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی -2-3-3

  .  مستند مقاله تالیف یا ترجمه شده به همراه شناسه مقاله که در سال ارزیابی چاپ شده باشد الزامیست

  سقف امتیاز  امتیاز تالیف  نوع مقاله  ردیف

  ISI  10مقاالت   1

20  

  ISC 9مقاالت   2

  8  و علمی ترویجی  علمی پژوهشی  مقاالت در مجالت  3

  6  نشریات و روزنامه هاي کثیراالنتشار،مقاالت نمایه شده در سایتهاي معتبر اینترنتی  4

  4  )نشریات و روزنامه هاي استانی و منطقه اي(سایر  5

  .پایان نامه ها ،جزوات کمک آموزشی و مصاحبه هاي چاپ شده در نشریات فاقد اعتبار می باشد: تذکر

  



  :تعاریف

- ISI   یا همان موسسه اطالعات علمی)Information Institute for Scientific (   یکی از موسسات معتبر در عرصه جهانی می باشـد و بـدلیل دارا

ت این موسسه در دنیا برترین مقاالت جهان را در سای. بودن استانداردهاي باالي علمی و ارزیابی، درحال حاضر درجایگاه نخست جهانی قرارگرفته است

  .خود قرار می دهد و معیار ارزشی دانشمندان در اکثر نقاط جهان است

 - ISC  یا همان پایگاه استنادي علوم جدید و تکنولوژي جهان اسالم که همانندISI  داراي مقاالت دانشمندان است. 

میـان مـردم و بـه      هر تولیدي که به دنبال جستجوي حقایق و براي کشف بخشی از معارف و نشـر آن در  :پژوهشی-علمی ارائه مقاله در مجالت  - 

هاي طبیعی قصد حل مشکلی یا بیان اندیشه اي در موضوعی از موضو ع هاي علمی، از طریق مطالعه اي نظام مند، براي یافتن روابط اجتماعی میان پدیده 

ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشـبرد  به دست آید و از دو خصلت اصالت و 

  .پژوهشی قلمداد می شود –مرزهاي علمی و فن آوري منجر گردد، علمی 

هـا و   یکی از رشته هاي علوم می پردازد و سطح آگاهیاین گونه مقاالت به مقاالتی گفته می شود که به ترویج  :ترویجی-علمی ارائه مقاالت در مجالت  - 

اصـوالً  . این گونه مقاالت می توانند به صورت تألیف و یا ترجمـه باشـند    .دانش خواننده را ارتقاء می بخشند و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می سازد

  .مقاالت ترویجی فقط براي اشاعه دانش بشري و عالمانه کردن آن و جهان پیرامونی آن است و هدف دیگري ندارد

  .به ترجمه مقاالت در مجالت علمی پژوهشی ، علمی ترویجی و سایر نشریات نصف امتیاز مربوطه تعلق می گیرد :تذکر

 سخنرانی یا ارائه پوستر در همایش علمی مرتبط -2-3-4

  .سخنرانی یا ارائه پوستر در همایشهاي علمی بایستی مرتبط با وظایف شغلی بوده و ارائه مستند گواهی آن الزامیست

  )امتیاز 6امتیاز، ارائه پوستر 7نرانی سخ(

 تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل -2-3-5

 گزارش تخصصی می بایست مرتبط با شغل بوده و شامل شرح اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف یک برنامه یا طرح یک مشکل بوده و راهکارهـاي 

  . یاست موسسه رسیده باشدر/ بهبود برنامه نیز در آن ارائه گردد و به تایید معاونین

  )امتیاز 5امتیاز ،در سطح موسسه  10استانی و وزارتخانه (

 هرگاه فرد در محور کسب موفقیتهاي ویژه بیش از یک تاییدیه و جایزه ،تـالیف یـا ترجمـه کتـاب و مقاله،سـخنرانی یـا ارائـه پوسـتر و یـا گـزارش          : تذکر

  .سقف امتیاز شاخص است تخصصی داشته باشد امکان امتیازدهی منوط به رعایت

 .لحاظ نمی گردد) موضوع فرمهاي ارزیابی) ج(تذکر بند (شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  : تذکر

 محور رضایت ارباب رجوع  -3

سـطوح  کسـب امتیـاز بـراي هـر سـه       . گیردامتیاز می باشد که با توجه به شاخص هاي سه گانه زیر امتیاز آن، به افراد تعلق می  20این بند داراي 

 .، در این محور یکسان می باشد)مدیران میانی، پایه و کارکنان(گروه

  رضایت مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع -3-1

  .دداراي ارباب رجوع بر اساس نظر سنجی انجام شده  در سه طیف امتیاز کسب می نماین هر سه گروه مدیران پایه، میانی و کارکنان

  .حسن برخورد،داشتن سعه صدر و تالش در رفع مشکالت و پاسخگویی به ارباب رجوع مالك امتیازدهی می باشد -

  



  رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع -3-2 

بدون ارباب رجوع با نظر مدیر مسئول و با در نظر گرفتن معیارهاي، رعایت شعائر و اخالق اسالمی در  هر سه گروه مدیران پایه، میانی و کارکنان

  .نمایند محیط کار، رعایت انضباط اداري شامل حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله، در سه طیف  امتیاز کسب می

ان پایه، میانی و کارکنان با توجه به معیارهاي ذیل در سه سطح مورد ارزیابی و امتیـازدهی  هر سه گروه مدیر:  رضایت همکاران -3-3

 :قرار می گیرند

رسیدگی به مشکالت همکاران، داشتن حسن برخورد و سعه صدر، تالش در پیگیري مسائل گروهی، تالش در برقراري نظم، توجه به نظر همکاران، 

  .ر می باشنداز معیار هاي امتیازدهی در این محو


