
 دانشگاه( مذیران)فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی 

 وضعیت استخذامی: -4 سازمانی: واحذ -3 کذ ملی: -2 نام  و نام خانوادگی: -1
 

 ارزیابی: دوره -7 :عنوان شغل -6 :پست ثابت سازمانی  -5

 از تاریخ : 

 تا تاریخ : 

 مصادیق عملکرد
خود 

 ارزیابی

ارزیابی 

 مافوقمذیر

حذاکثر 

 امتیاز

 امتیاز عملکرد  -8

34    % 
 
 

 7   اطالع اس لَاًیي ٍ همزرات ٍ رعبیت آًْب در حیطِ ٍظبیف هحَلِ 8-1

 5   اًجبم صحیح ٍ هطلَة اهَر هحَلِدلت در اًجبم کبرّب ٍ  8-2

 5   سزعت در اًجبم کبرّب ٍ پیگیزی تب حصَل ًتیجِ 8-3

 3   یاعتوبد ثِ ًفس کبفی ٍ تَاًبیی تصوین گیزی فزد 8-4

 5   جذیت ، پطتکبر ٍ احسبس هسئَلیت در اًجبم اهَر هحَلِ 8-5

 3   ّب هسئَلیت ٍ ٍظبیف حیطِ در هذیزیتی ٍ فزدی ّبی تَاًبیی تَسعِ 8-6

 3   هزتجط ّبی افشار ًزم ثکبرگیزی ٍ  ضغلی هختلف ّبی دٍرُ ٍ کالسْب در ضزکت 8-7

 3   ردر گزدش اهَ رعبیت سلسلِ هزاتت اداری 8-8

توسعه امتیاز -9

 عملکرد سازمانی

36% 

 5   هزثَطِ ٍاحذ در کبر اًجبم رٍضْبی ثْسبسی 9-1

 5   کبرکٌبى تحت سزپزستی ضزایط هٌبست ثزای ثْجَد اثز ثخطی ٍ کبراییفزاّن آٍردى  9-2

  کبری ضزایط در آهذُ ثَجَد تغییزات هذیزیت ٍ پذیزش ، پذیزی اًعطبف 9-3
 4 

 4   گزٍّی گیزی تصوین ٍ پیطٌْبدات ٍ راّکبرّب ارائِ در دیگزاى دادى هطبرکت 9-4

 4   تطَیك کبرکٌبى ثِ ارئِ ایذُ ّب ٍ راّکبرّبی جذیذ ضغلی 9-5

 5   اداری تحَل ّبی ثزًبهِ اجزای در ّوزاّی ٍ هَثز هطبرکت 9-6

 4   تمسین کبر هٌبست ثیي کبرکٌبى تحت سزپزستی 9-7

 5   وبیی ّبی هَثز، آهَسش ٍ اًتمبل تجبرة ضغلی خَد ثِ کبرکٌبى تحت سزپزستیارائِ راٌّ 9-8

امتیاز  -01

 رفتارهای شغلی

16% 

 5   پبسخگَیی ٍ راٌّوبیی السم ثصَرت ضفبف ٍ دلیك ثِ ارثبة رجَع ٍ ّوکبراى 11-1

 3   خَضزٍیی ٍ اًزصی هثجت در هحیط کبر 11-2

 3   ٍ تمَیت اخالق اسالهی در هحیط کبر ٍ ٌّجبرّبی جبهعِ رعبیت ضعبئز اسالهی 11-3

 5   تکزین ارثبة رجَع ٍ ّوکبراى 11-4

امتیازنظم و  -00

 انظباط اداری  

14% 

 5   ٍرٍد ٍ خزٍج ثوَلع  ٍ حضَر کبهل در هحل کبر 11-1

 3   هطبثك هٌطَر اخاللی داًطگبُ  ظبّزی آراستگی ٍ پَضص هٌبست اسالهی 11-2

 3   صذالت در گفتبر ٍ عول 11-3

 3   هذیزیت استفبدُ ثجب  ٍ ثْیٌِ اس ٍسبیل ، تجْیشات  ٍ اهکبًبت درهحیط کبر ٍ هزالجت اس آًْب 11-4

 :تاییذ فرد ارزیابی شونذه -12

 تاریخ :

 جمع امتیاز:

 :مافوقتاییذ امتیاز توسط مذیر -13

 تاریخ :

 جمع امتیاز:

 :تاییذ امور اداری -14

 : تاریخ

 جمع امتیاز:

جمع 
 امتیاز:

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

و  از کل امتیازات ترای دریافت پایه استحقاقی سالیانه کلیه اػضاء %07کسة حذاقل ،آیین نامه استخذامی اػضای غیر هیات ػلمی  12و ماده  8تر اساس تنذ الف ماده : 1توضیح  
 تاشذ.تمذیذ قرارداد سالیانه اػضای پیمانی  و قراردادی السامی می 

در صورت ػذم کسة  است والسامی  مذیر ترای دریافت پایه استحقاقی سالیانه 27 تنذمجموع ػوامل  و  9تنذ مجموع ػوامل از از هر یک % امتیاز 70کسة حذ اقل : 2توضیح  
 .حذ نصاب فوق وی از نظر احراز شرایط مذیریتی مورد ارزیاتی مجذد قرار میگیرد

دانشگاه میتوانذ راتطه خذمتی وی تا دانشگاه را ،ػضو از پست مذیریتی ترکنارو در مورد اػضای غیر رسمی  ،فوق 1و  2حذاقل های توضیحات  در صورت ػذم کسة: 3توضیح  
 قطغ نمایذ.


