فرم شماره ( )1ارزیابی مدیران (مدیر ،معاون مدیر ،رئیس مرکز و معاون مرکز)
براساس احکام و قراردادهای کارگزینی
نام ونام خانوادگی :

کدملی:

دستگاه :دانشگاه تبریز
تاریخ تولد:

عنوان پست سازمانی:

واحد سازمانی:

شماره مستخدم:

دوره ارزیابی از تاریخ :

آخرین پایه دریافتی:

تا تاریخ:

درخواست ترفیع از پایه  .............به پایه .............

فرآیند تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد مدیران میانی (مدیر ،معاون مدیر ،رئیس مرکز و معاون مرکز)
 -1ارزیابی کننده (مسئول بالفصل) پس از بررسی ،نسبت به تعیین امتیازات مربوط در ستون ارزیابی کننده اقدام می نماید.
 -2فرم ها پس از امضاء توسط ارزیابی شونده ،جهت اقدامات بعدی به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه ارسال می گردد.
تبصره  -1امضاء یا اظهار نظر در خصوص فرم ارزیابی توسط ارزیابی شونده ،به منزله اطالع رسانی مفاد آن به عضو است.
تبصره  -2قسمت تحلیل عملکرد که به نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار اختصاص دارد از اهمیت باالیی برخوردار است لذا امتیاز دهی شاخص های اختصاصی
منوط به تکمیل این بخش می باشد.
تبصره  -3به منظور کنترل و محدود نمودن خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد که موجب بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی ارزیابی عملکرد ( ارزیابی غیر واقعی )
می شود ،مسئول بالفصل موظف است ،گزارش توجیهی مستند از رفتار و عملکرد عضوی را که بیشترین یا کمترین امتیاز از ارزیابی عملکرد را کسب نموده است .به
صورت ضمیمه فرم های ارزیابی به تایید کننده نهایی ارائه دهد.
 -3این فرم در سه نسخه تکمیل و پس از بررسی ،توسط مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی توزیع می گردد .نسخه اول در واحد متبوع عضو ،نسخه دوم به ارزیابی
شو نده و نسخه سوم به منظور انجام اقدامات الزم به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی اختصاص می یاید.

نتایج ارزیابی عضو ( توسط مسئول بالفصل تکمیل گردد)
امتیاز عمومی:

امتیاز کل:

امتیاز اختصاصی:

پیشنهادات تاییدکننده نهایی در مورد ارزیابی شونده با توجه به نتیجه ارزیابی و رعایت مقررات مربوط:
o
 oاعطای پایه دوم تشویقی (به استناد تبصره  2ماده  22آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه)
 oتشویق کتبی با درج در پرونده
 oآموزش های تخصصی و عمومی (به استناد ماده  74آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه)
اعطای یک پایه تشویقی (با رعایت سهمیه حداکثر %11اعضای واجد شرایط هر واحد)

o

اجرای ماده  74آیین نامه استخدامی (عند اللزوم)

دالیل انتخاب مورد یا موارد فوق................................................................................................................................................................................................................ :
......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
نام و نام خانوادگی تایید کننده نهایی:

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده( :مسئول بالفصل)

امضاء

امضاء

نظرات ارزیابی شونده.......................................................................................................... ............................................................................................................................. :
................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................
اینجانب .........................................................

امتیاز ارزیابی را قبول دارم□ .

بنا به دالیل فوق قبول ندارم□ .
امضاء

نظرات هیات اجرایی منابع انسانی:

محور

معیارها

امتیاز معیار

حداکثر

شاخص ها

اداری

تعظیم شعائر و انضباط

 -1تعظیم شعائر اسالم ( اتررا ه ارششاا اسالم و تظ شئونات اخالق و اجرماع )

4

 -2رعایت قوانین عموم کشور و نظم ومقررات دانشگاه

4

 -3داشرن اشریاق و پشرکار و جدیت در امور محول

3

-4انعطاف و انرقاد پذیر ( واکنش مناسب در هراهر چالش هاو پذیرش انرقادات)

2

 -5تضور هموقع در جلسات و فعال هودن در آناا

2

مهارت ارتباطی

عمومی ( حداکثر امتیازات ) 01

شایستگی های اداری

جمع

15

 -6خالقیت و نوآور و ارائ پیشناادها ساشنده

3

 -7تعاد و مسئولیت پذیر

3

 -8صداقت و امانردار

3

 -9صرف جوی و کاهش هزین ها واتد مرهوط

3

آموزش

 -11ارشیاه دقیق کارکنان

3

 -11داشرن تشویق و تقدیر کرب اش مراجع ذیصالح

3

جمع

18

 -12تکریم ارهاب رجوع و داشرن رفرار اتررا آمیز ها همکاران

3

 -13هرقرار ارتباط موثر و ساشنده کار ها دیگران

3

 -14داشرن دیدگاه مثبت و مشارکت فعال در کارها گروه

3

جمع

9

 -15شرکت در دوره ها آموشش مصوب و کوشش در افزایش ماارتاا شغل ( ه اشا هر  11ساعت آموشش یک امریاش)

4

 -16انرقال معلومات و ماارتاا شغل ه همکاران

2

 -17تالیف یا ترجم کراب یا مقال

2

جمع

8

 -18هرنام ریز

2/5

 -19جانشین پرور

2/5

 -21مدیریت موثر جلسات

2/5

 -21پیشبرد اهداف تعیین شده.

2/5

مشترک شغلی

 -22صدور دسرور العمل و ضواهط مرهوط

2/5

 -23تظ اسرار و اسناد و مدارک ادار و مال

2/5

اختصاصی( حداکثر امتیازات ) 01

 -24ساشمانده و سامانده امور

2/5

 -25نظارت و کنررل در تیط مدیریت خود

2/5

 -26ارشیاه منطق و انعکاس هموقع مشکالت ه مراجع ذیرهط

2/5

 -27تعیین خط مش و نظارت هر تسن اجرا آن

2/5

 -28رهبر و هدایت کارکنان ه سمت اهداف تعیین شده

2/5

 -29تعیین وظایف و تدود مسئولیت و اخریارات واتد ها تحت سرپرسر

2/5

جمع

31

ارزیابی

تایید

مسئول

کننده

بالفصل

(مافوق)

-31
-31

اختصاصی شغلی

-32
-33
-34
21

جمع

تذکر  :حداقل  7مورد ذکر گردد.



کسب تداقل  %71امریاشات مرهوط ه معیارها "مهارت ارتباطی" و نیز "مشترک شغلی" الزام م هاشد

تحلیل عملکرد
نقاط قابل بهبود عملکرد و راه های اصالح و بهبود آن :

نقاط قوت عملکرد و شیوه های تقویت آن :

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

