تاسمه تعالی

دستور العمل اجرائی ارزیاتی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تثریس
هیات اجرائی مناتع انسانی دانشگاه تثریس در اجرای ماده  55آیین نامه استخذامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ته
منظور تستر سازی مناسة جهت استقرار نظام مذیریت عملکرد ،دستور العمل اجرائی ارزیاتی عملکرد اعضای غیر
هیات علمی را ته شرح ریل تصویة نمود:

ماده  -1اهذاف ارزیاتی عملکرد اعضای غیر هیات علمی :
ٌ-1ستشش سٚاثظ ٙٔ ٚبسجبت ٔٙغمی  ٚػبدال٘ ٝدس ٔحیظ اداسی
-2اضبػ ٝفش ًٙٞاسصیبثی دس ٘ظبْ اداسی  ٚافضایص تٛاٖ ٔذیشاٖ دس اسصیبثی اػضبء
-3اػٕبَ ضبثغ ٝضبیستٍی دس تصٕیٕبت اداسی  ٚثىبسٌیشی ٘تبیح اسصیبثی دس ثٟسبصی ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٚافضایص وبسایی اػضبء
-4تٛخ ٝث ٝاصُ ضبیست ٝسبالسی ٔ ٚذیشیت ثٟجٛد ػّٕىشد  ٚویفیت وبس
ماده  -5حیطه شمول و فرم های ارزیاتی :
 -1ارزیاتی کننذه ٔ :مبٔی است ؤ ٝسئِٛیت اسخبع وبس ٘ ٚظبست ثش حسٗ ا٘دبْ وبس ث ٝاسصیبثی ض٘ٛذ ٜسا ثش ػٟذٜ
داسد  ٚاسصیبثی ض٘ٛذ ٜدس لجبَ ٚی پبسخٍٔ ٛی ثبضذ.
 -2ارزیاتی شونذه  :ػضٛی و ٝدس یه دٚس ٜیه سبِ ٝػّٕىشد سبصٔب٘ی اش ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔی ٌیشد.
 -3تاییذ کننذه نهایی ٔ :مبْ ٔبفٛق اسصیبثی وٙٙذٔ ٜی ثبضذ ؤ ٝسئِٛیت ٘ظبست ثش اسصیبثی ض٘ٛذ ٚ ٜاسصیبثی وٙٙذٜ
سا ثش ػٟذ ٜداسد.
 -4دوره ارزیاتی  :دٚس ٜاسصیبثی یىسبَ ضٕسی اص تبسیخ دسیبفت آخشیٗ پبی ٝاستحمبلی ٔی ثبضذ
 -5فرم شماره  -1فشْ اسصیبثی ٔذیشاٖ ( ٔذیشٔ ،ؼبٔ ٖٚذیش ،سئیس ٔشوض ٔ ٚؼبٔ ٖٚشوض)
 -6فرم شماره  -5فشْ اسصیبثی سشپشستبٖ (سئیس اداس ،ٜسئیس ٌشٔ ٚ ٜٚؼب ٖٚاداس)ٜ
 -7فرم شماره  -3فشْ اسصیبثی وبس وٙبٖ (وبسضٙبس ٔسئ ،َٛوبسضٙبس  ،تىٙسیٗ  ٚسبیش ٔطبغُ)
 -8فرم شماره – 4فشْ اسصیبثی وبسوٙبٖ لشاسدادی
ماده  - 3فراینذ اجرای ارزیاتی عملکرد اعضاء:
 -1اسصیبثی وٙٙذ ٜدس آغبص دٚس ٜاسصیبثی ا٘تظبسات خٛد سا دس چبس چٛة ٚظبیف سبصٔب٘ی  ٚیب ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ث٘ ٝحٛ
ٔمتضی ث ٝاسصیبثی ض٘ٛذ ٜاػالْ ٔی ٕ٘بیذ
 -2اسصیبثی وٙٙذ ٜدس ع َٛدٚس ٜاسصیبثی ضٕٗ ثشسسی ػّٕىشد  ٚسفتبس اسصیبثی ض٘ٛذٔ ،ٜشاتت ا٘تظبس خٛد سا خٟت
ثٟجٛد ػّٕىشد  ٚاصالح سفتبس اسائٔ ٝی دٙٞذ.

-3

-4
-5
-6

اسصیبثی وٙٙذٔ( ٜسئ َٛثالفصُ) پس اص دسیبفت فشْ ٞبی اسصیبثی  ،ست ٖٛأتیبصات سا ثب تٛخ ٝث ٝحذٚد ا٘تظبسات،
ٚظبیف ضغّی ٔح ٚ ِٝٛدأ ٝٙأتیبصات تىٕیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝاسصیبثی ض٘ٛذ ٜاسخبع ٔی دٞذٚ .ی ٔٛظف است ٘سجت
ث ٝاسصیبثی صٛست ٌشفت ٝاظٟبس ٘ظش ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜتید ٝسا وتجبً دسریُ فشْ ث ٝاسصیبثی وٙٙذٙٔ ٜؼىس ٕ٘بیذ.
اسصیبثی وٙٙذ ٜپس اص أتیبص دٞی ٘ ،مبط لٛت  ٚضؼف ػّٕىشد سا تؼییٗ  ٚتٛصیٞ ٝب  ٚپیطٟٙبدٞبی خٛد سا دس
صٔیٞ ٝٙبی ثٟسبصی ،تطٛیمی ،استمبء ٔسیش ضغّی  ٚا٘ضجبعی اسائٔ ٝی ٕ٘بیذ.
اسصیبثی وٙٙذٟ٘ ٜبیی پس اص ثشسسی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘تبیح دسیبفتی اص ػّٕىشد اسصیبثی وٙٙذ٘ ،ٜسجت ث ٝثجت  ٚتبییذ
أتیبصات ٔشثٛط دس ست ٖٛاسصیبثی وٙٙذ ٜالذاْ ٔی ٕ٘بیذ.
فشْ پس اص أضبء تٛسظ اسصیبثی ض٘ٛذ ٚ ٜاسصیبثی وٙٙذ ،ٜخٟت الذأبت ثؼذی ثٔ ٝذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٚ
پطتیجب٘ی دا٘طٍب ٜاسسبَ ٔی ٌشدد.

تثصره  -1أضبء یب اظٟبس ٘ظش فشْ اسصیبثی تٛسظ اسصیبثی ض٘ٛذ ،ٜثٙٔ ٝضِ ٝاعالع سسب٘ی ٔفبد آٖ ث ٝػضٔ ٛی ثبضذ.
تثصره  -5دس صٛست ػذْ تٛافك ٘ظش دسثبس٘ ٜتید ٝاسصیبثی فی ٔبثیٗ اسصیبثی وٙٙذ ٚ ٜاسصیبثی ض٘ٛذ٘ ، ٜتید ٝوتجبً ثٝ
ٔمبْ ثبالتش اسصیبثی ض٘ٛذ ٜخٟت ثشسسی اسسبَ  ٚدسصٛست ػذْ حص َٛتٛافك ،ثٔ ٝذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی
اسخبع دادٔ ٜی ضٛد تب دس " وٕیت ٝسسیذٌی ث ٝاػتشاضبت اسصیبثی ػّٕىشد" ثشسسی  ٚاتخبر تصٕیٓ ٌشدد٘ .تبیح وٕیتٝ
سسیذٌی الصْ االخشا ثٛد ٚ ٜپس اص اػالْ ث ٝفشد دس ٚاحذ ٔشثٛط ،دس پش٘ٚذ ٜپشسّٙی ضجظ ٔی ٌشدد.
تثصره  -3دس ع َٛدٚس ٜاسصیبثی چٙبچٔ ٝسئ َٛثالفصُ تغییش یبثذ سشپشست خذیذ ٔی تٛا٘ذ اػضبء سا حتی االٔىبٖ
ثب ٕٞبٍٙٞی ٔسئ َٛلجّی یب تبییذ وٙٙذٟ٘ ٜبیی ٔٛسد اسصیبثی لشاس دٞذ.
 -7دثیش ٞیبت اخشایی ٔٛظف است ٘تبیح اسصیبثی اػضبء سا ثصٛست ٔبٞب٘ ٝدس دستٛس وبس ٞیبت اخشایی لشاسدٞذ تب پس
اص تصٛیت خٟت اخشا ثٔ ٝجبدی ریشثظ اثالؽ ٕ٘بیذ.
ٞ -8شیه اص فشْ ٞب دس س٘ ٝسخ ٝتىٕیُ  ٚسپس تٛسظ ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی تٛصیغ ٔی ٌشدد٘ .سخٝ
ا َٚدس ٚاحذ ٔتجٛع ػض٘ ،ٛسخ ٝد ْٚث ٝػض٘ ٚ ٛسخ ٝس ْٛثٔ ٝذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی اسسبَ ٔی ضٛد.
ماده  – 4معیار های سنجش ارزیاتی عملکرد:
الف) شاخص های عمومی( 55امتیاز) :ایٗ ضبخص ٞب ٔؼیبسٞبی ٔطتشن اسصیبثی ػّٕىشد اػضبء است و ٝصٔی ٝٙتسٟیُ
دس تحمك ػّٕىشد ٔطتشن آٟ٘ب سا فشأ ٓٞی وٙذ ،ضبخصٟبی ػٕٔٛی ضبُٔ چٟبس ٔحٛس ٔی ثبضذ:
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تؼظیٓ ضؼبئش اسالٔی  ٚا٘ضجبط اداسی
ضبیستٍی ٞبی اداسی
ٟٔبست ٞبی استجبعی
فشاٌیشی  ٚآٔٛصش

ب) شاخص های اختصاصی(  55امتیاز) :ایٗ ضبخص ٞب ٔؼیبس اختصبصی سٙدص ػّٕىشد اػضبء دس ٔبٔٛسیتٟب ،ثش٘بٔٝ
ٞب  ٚضشح ٚظبیف سبصٔب٘ی آٟ٘بست ؤ ٝجٙبی اسصیبثی ػّٕىشد ػض ٛلشاس ٔی ٌیشد  ٚث ٝد ٚصٛست ٔی ثبضذ:
ةٔ )1-ؼیبس ٔطتشن ضغّی و ٝثب تٛخ ٝث ٝضشح ٚظبیف اػضبء تذٚیٗ ضذ ٜاست.

ةٔ )2-ؼیبس اختصبصی ضغّی ؤ ٝسئٚ َٛاحذ ٔشثٛط ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٚظبیف وبسوٙبٖ  ٚفؼبِیت وبسی آٟ٘ب تؼییٗ ٔی
ٕ٘بیذ.
تثصره  -1حذ ٘صبة أتیبص لبثُ لج َٛاسصیبثی ػّٕىشد اػضبء غیش ٞیبت ػّٕی ثشاسبس ضٛاثظ ایٗ دستٛس اِؼُٕ 70
أتیبص اص  100أتیبص ٔی ثبضذ.
تثصره  -5ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ ٔ ٚحذٚد ٕ٘ٛدٖ خغبٞبی سایح دس اسصیبثی ػّٕىشد وٛٔ ٝخت ثضسي ٕ٘بیی  ٚیب وٛچه ٕ٘بیی
اسصیبثی ػّٕىشد (اسصیبثی غیش ٚالؼی) ٔی ضٛدٔ .سئ َٛثالفصُ ٔٛظف استٌ ،ضاسش تٛخیٟی ٔستٙذ اص سفتبس ػّٕىشد
ػضٛی و ٝثیطتشیٗ یب وٕتشیٗ أتیبص اسصیبثی ػّٕىشد سا وست ٕ٘ٛد ٜاست ث ٝصٛست ضٕیٕ ٝفشْ ٞبی اسصیبثی ث ٝتبییذ
وٙٙذٟ٘ ٜبیی اسائ ٝدٞذ.
ماده  -5نتایج ارزیاتی حاصل از ارزیاتی عملکرد اعضاء:
٘تبیح حبصُ اص اسصیبثی ػّٕىشد اػضبء دس تٛإ٘ٙذسبصی ٔ ٚسیش استمبء ضغّی دس ٔٛاسد ریُ ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد:
 .1ثشخٛسداسی ػض ٛاص ٔضایبی ضغّی ٘ظیش استمبی ستج ٝث ٝاستٙبد ٔبد 53 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیش ٞیبت
ػّٕیٔ( ،ستّضْ وست حذ ٘صبة الصْ اص أتیبصات حبصُ اص اسصیبثی ػّٕىشد).
 .2ثشای احشاص یه پبی ٝتشفیغ استحمبلی (تشفیغ سبِیب٘ ،)ٝث ٝاستٙبد ( ٔبد 1 ٜپیٛست ( ٚ )2ثٙذ ٔ 2بد )21 ٜآئیٗ
٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیشٞیبت ػّٕی ( وست حذالُ %70سمف أتیبص اسصیبثی سبال٘ ٝالصْ  ٚضشٚسی ٔی ثبضذ).
 .3ػض ٛسسٕی  ٚپیٕب٘ی و ٝدس س ٝسبَ ٔتٛاِی یب پٙح سبَ ٔتٙبٚة ثبالتشیٗ أتیبص ٚاحذ سا وست ٕ٘بیذ ث ٝاستٙبد
ثٙذ ٔ 1بد 22 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیش ٞیبت ػّٕی اص یه تب س ٝپبی ٝتطٛیمی( ثب تبییذ ٔذیشیت ٔٙبثغ
ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی  ٚتصٛیت ٞیبت اخشایی) ثشخٛسداس ٔی ضٛد.
تثصره  -1پبیٔ ٝزوٛس ث ٝاستٙبد تجصشٔ 1 ٜبد 22 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیش ٞیبت ػّٕی صشفبً ث10 ٝدسصذ
اػضبی ٚاخذ ضشایظ ٞش ٚاحذ سبصٔب٘ی ث ٝعٛس سبال٘ ٝاػغب ٔی ٌشدد .ایٗ ٘صبة ثشای ٚاحذٞبی سبصٔب٘ی داسای وٕتش اص 10
ػضٞ ٛش د ٚسبَ یه ثبس ،ثشای یه ٘فش اػٕبَ ٔی ٌشدد.
تثصره  -5فبصّ ٝصٔب٘ی اػغبی پبی ٝتطٛیمی ثٞ ٝش ػض ٛث ٝاستٙبد تجصشٔ 2 ٜبد 22 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیش
ٞیبت ػّٕی حذالُ پٙح سبَ تؼییٗ ٔی ٌشدد.
تثصره  -3ػض ٛسسٕی و ٝدس ع َٛد ٚسبَ ٔتٛاِی اص ٔدٕٛع ٕ٘ش ٜاسصیبثی ،حذالُ أتیبص الصْ سا ثشای دسیبفت یه پبیٝ
تشفیغ استحمبلی ٔٛضٛع ٔبد 21 ٜآییٗ ٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیش ٞیبت ػّٕی وست ٕ٘ٙبیذ (پبی ٝاستحمبلی) ،ث ٝاستٙبد
ٔبد 46 ٜآییٗ ٘بٔ ٝاستخذأی اػضبی غیش ٞیبت ػّٕی ثب پیطٟٙبد ٞیبت اخشایی  ٚتبییذ ٞیبت سئیس ٝدا٘طٍب ٜاص فٛق اِؼبدٜ
ٚیژٚ ٜی ثشای سبِٟبی ثؼذ (د ٚ ْٚس )ْٛث ٝاصای ٞشسبَ ػذْ تشفیغ ث ٝتشتیت 50ٚ30دسصذ ٕٞبٖ سبَ وسش خٛاٞذ ضذ ٚ
دس صٛست استٕشاس ایٗ ٚضؼیت ،ضٕٗ وسش100دسصذ فٛق اِؼبدٚ ٜیژ ٜػض ،ٛپش٘ٚذٚ ٜی ث ٝاستٙبد ٔبد 46 ٜآئیٗ ٘بٔٝ
خٟت ثشسسی  ٚاخز تصٕیٓ ثٞ ٝیبت اخشایی خٟت تٙضَ یب تغییش پست سبصٔب٘ی ٚی اسسبَ ٔی ٌشدد .دس ٞش صٛست فٛق
اِؼبدٚ ٜیژ ٜوسش ضذٔ ٜستشد ٘خٛاٞذ ضذ.
ثذیٟی است اػضبی پیٕب٘ی  ٚلشاسدادی ٔطٕ َٛایٗ تجصش٘ ٜجٛد ٚ ٜدس صٛست ػذْ وست حذالُ  70أتیبص اص  100أتیبص،
ٔغبثك ٔبد 8 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝلشاسدادضبٖ تٕذیذ ٘خٛاٞذ ضذ .

ماده  -6کمیته رسیذگی ته اعتراضات ارزیاتی عملکرد:
دس خٟت استمشاس ٘ظبْ ػبدال٘ ٝاسصیبثی ٕٔ ٚب٘ؼت اص اػٕبَ سّیم٘ ٚ ٝظشیبت ضخصی اسصضیبثی وٙٙذ ٌبٖ دس تىٕیُ فشْ
ٞبی اسصیبثی ٘ ٚیض ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛیشی اص تضییغ حك اػضبء ،وٕیت ٝای دس خٟت سسیذٌی ث ٝاػتشاضبت حبصّ ٝاص اسصیبثی
ػّٕىشد ثب تشویت ریُ تطىیُ ٔی ضٛد:
اِفٔ -ؼب ٖٚپطتیجب٘ی  ٚتٛسؼٙٔ ٝبثغ ث ٝػٛٙاٖ سئیس وٕیتٝ
ةٔ -ذیش ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی ث ٝػٛٙاٖ دثیش وٕیتٝ
جٔ -ذیش ثٛدخ ،ٝتطىیالت  ٚتح َٛاداسی  ٚثٟشٚ ٜسی
د -د٘ ٚفش صبحت ٘ظش ث ٝا٘تخبة سئیس دا٘طٍب.ٜ
تثصرهٔ -حُ استمشاس وٕیت ٝدس دفتش ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی.
ماده  -7وظایف کمیته رسیذگی ته اعتراضات ارزیاتی عملکرد:
.1
.2
.3
.4

دسیبفت دسخٛاست وتجی ٔجٙی ثش تدذیذ ٘ظش دس أتیبص اسصیبثی.
ثشسسی ،تحمیك  ٚاخز ٘ظشات عشفیٗ.
تصٕیٓ ٌیشی  ٚاػالْ ٘ظش ثب اوثشیت آساءٔ ،جٙی ثش سد یب تبییذ ٘تید ٝاسصیبثی ،حذاوثش ظشف یىٕب.ٜ
اػالْ ٘تید ٝسسیذٌی اسصیبثی ،ث ٝػضٚ ،ٛاحذ ٔشثٛعٔ ٚ ٝذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی.

تثصره  -أتٙبع ػض ٛاص أضبء فشْ ٞبی اسصیبثی  ٚیب ثجت ٘ظش دس فشْ ٞب ،ثٔ ٝثبث ٝدس خٛاست ثشسسی  ٚتدذیذ ٘ظش ٘خٛاٞذ
ثٛد.
ماده ٔ -8ذیشیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی  ٚپطتیجب٘ی ٔٛظف است اسصیبثی ػّٕىشد وّی ٝاػضبی غیش ٞیبت ػّٕی دا٘طٍب ٜسا دس
فشآیٙذ ٔٙظٓ  ٚدس لبِت ایٗ دستٛس اِؼُٕ  ٚفشْ ٞبی پیٛستٟ٘ ،بیتبً دس پبیبٖ ٞش ٔب ٜث ٝا٘دبْ سسب٘یذ٘ ٚ ٜتبیح سا تب پبیبٖ
٘یٕ ٝأ َٚب ٜثؼذ ثٞ ٝیبت اخشایی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٔٙؼىس ٕ٘بیذ.
ماده  -9تازه های امتیازی ته شرح زیر سطح تنذی می شونذ:
98 -100

95 – 98

85 – 95

70 – 85

وٕتش اص 70

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

ماده ٔ -15فبد ایٗ دستٛس اِؼُٕ ٞشسبِ ٝتشخیحبً دس سٔ ٝب ٝٞا َٚسبَ ثب تٛخ ٝث ٝاٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝبی تؼییٗ ضذٜ
دا٘طٍب ،ٜلبثُ ثبصٍ٘شی خٛاٞذ ثٛد.
ایٗ دستٛساِؼُٕ دسٔ 10بد 10 ٚ ٜتجصش ٜتٛسظ ٞیبت اخشایی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی دا٘طٍب ٜتجشیض دس تبسیخ  93/5/6تصٛیت
ٌشدیذ  ٚثب تبییذ سیبست ٔحتشْ دا٘طٍب ٜاص  93/11/1لبثّیت اخشا داسد.

