فرم شماره ( )4ارزیابی اعضای قراردادی
-1نام دستگاه :دانشگاه تبريز

 -3واحد سازمانی :

 -0نام و نام خانوادگی:

 – 0آخرين پايه دريافتی.......... :

 -6درخواست ترفيع از پايه  ..............به پايه .................

 -4مدرك و رشته تحصيلی :

 -1شغل محوله فعلی:

تا تاريخ:

 -8دوره ارزيابی از تاريخ:

 -9عملكرد  :حداکثر  17امتياز (فعاليتهای عمده ای را که در چارچوب وظايف شغلی يا انتظارات شغلی تعيين شده است) .امتياز سطوح عملكردی با توجه به رئوس فعاليتها ( 1مورد) تنظيم گرديده است.
رئوس فعاليتها(اقدامات مهم ،فعاليتها و…)  :منظور انجام وظايف و حدود انتظاراتی است که از سوی واحد

سطوح عملكرد و ارزش عددی مربوط

متبوعه به عهده شما محول و توافق شده است ( .در صورتيكه موارد ذکر شده کمتر از  1مورد باشد

بسيار باالتر از

بيش از

درحد

کمتراز

بسيارکمتر از

امتياز به نسبت توزيع گردد).

حد انتظار()57

حد انتظار()8

انتظار()0

حد انتظار()6

حد انتظار()4

-5
-0
-3
-4
-1
جمع امتياز مكتسبه عملكرد
امتيازات جدول ذيل بر اساس دستورالعمل مندرج در پشت فرم تكميل گردد ( .حداکثر  17امتياز )
 -57رفتار( :رفتار شغلی -اخالقی)

امتياز مكتسبه

مصاديق

الف) پايبندی به ارزشهای اخالقی و انضباط اداری درمحيط

رعايت شعائر اسالمی ،هنجارهای اداری ،گسترش و تقويت اخالق اسالمی در محيط کار ،حضور به موقع درمحل کار و

کار(حداکثرامتياز )07

جلسات ،انجام به موقع تعهدات ،رعايت سلسه مراتب اداری

ب) رفتار و برخورد با همكاران و مديران (حداکثرامتياز )51

همكاری و رفتار احترام آميز با همكاران ،ارائه راهنماييهای الزم به همكاران و ...

ج)رفتار و برخورد با ارباب رجوع (حداکثرامتياز )51

رفتار احترام آميز با ارباب رجوع (مشتريان) ،ارائه راهنماييهای الزم به آنان و توجه به نظرات و انتقادات ارباب
رجوع (بانظر مدير/رئيس واحد)

جمع امتياز مكتسبه رفتار

 -55امتياز عملكرد
-50امتياز رفتار

-54نام ونام خانوادگی ارزيابی کننده:

 -53امتياز کل ارزيابی
نتيجه ارزيابی به حروف :

امضاء

 .51اظهار نظر مدير و مقام مافوق واحد ذيربط:
 الف -با توجه به ماموريتها و وظايف واحد ذيربط و با لحاظ امتياز مكتسبه(کسب حداقل  07درصد امتياز کل ارزشيابی)و نقاط قوت نامبرده،تمديد قرارداد به مدت يكسال ديگر پيشنهاد می گردد( .داليل
توجيهی نياز به تداوم همكاری ايشان با دانشگاه  ،حداکثر در  077کلمه بيان شود).
............................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................... ................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 ب -تمديد قرارداد به علت   (:کسب کمتر از 07درصد از عوامل امتياز آور ،دريافت بيش از دو بار اخطار کتبی بدون درج در پرونده پرسنلی ،دريافت بيش از يكبار توبيخ کتبی بادرج در پرونده پرسنلی

 ،عدم نياز به خدمات وی به علت منتفی شدن وظيفه و کار محوله) تائيد نمی گردد.
نام و نام خانوادگی باالترين مقام مسئول واحد
امضا:

نظرات ارزيابی شونده..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
...................................................................................................................................................................................... ........ ..................................................................................................................................................................................................................
اينجانب .............................................................

امتياز ارزيابی را قبول دارم□ .

بنا به داليل فوق قبول ندارم□ .
امضاء

نظرات هيات اجرايی منابع انسانی:

فرم امتیاز دهی موضوع عوامل امتیاز آور قسمت الف ،ب و ج بند  01فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی
الف) جدول تعیین میزان پایبندی به ارزشهای اخالقی و انضباط اداری در محیط کار (حداکثرامتیاز)01

معيارسنجش و اندازه گيری

عوامل امتياز آور

رديف

5

رعايت شعائر اسالمی و هنجارهای جامعه

0

گسترش وتقويت اخالق اسالمی در محيط کار

3

حضور به موقع در محل کار و رعايت حقوق ديگران

4

رعايت سلسله مراتب اداری

1

پيگيری امور محوله و انجام به موقع تعهدات

هميشه

اغلب مواقع

برخی مواقع

به ندرت

هيچ موقع

()4امتياز

( )3امتياز

( )0امتياز

( )5امتياز

( )7امتياز

جمع امتياز مكتسبه :
ب) جدول تعیین میزان رفتار و برخورد با همكاران و مدیران (حداکثرامتیاز )01

معيارسنجش و اندازه گيری

عوامل امتياز آور

رديف

5

ايجاد فضای اعتماد و تفاهم در محيط کار

0

انجام امور با کمترين سطح شكايات از سوی همكاران و مسئولين

3

انعطاف پذيری در پذيرش نظرات ديگران

4

رفتار احترام آميز با همكاران

1

داشتن روحيه مشارکت در فعاليت های محوله

هميشه

اغلب مواقع

برخی مواقع

به ندرت

هيچ موقع

()3امتياز

( )0امتياز

( )5/1امتياز

( )5امتياز

( )7/1امتياز

جمع امتياز مكتسبه :
ج) جدول تعیین امتیاز رفتار و برخورد با ارباب رجوع (مشتریان) (حداکثرامتیاز )01

معيارسنجش و اندازه گيری

رديف

عوامل امتياز آور

5

ارائه اطالعات مورد نياز ارباب رجوع به صورت صحيح و کامل

0

توجه به قانون مداری و رعايت حقوق ارباب رجوع

3

ايجاد احساس اطمينان درارباب رجوع

4

خودداری ازاتالف وقت ارباب رجوع وجلوگيری از دوباره کاری

1

اهتمام جدی در حل مشكل ارباب رجوع

هميشه
( )3امتياز

اغلب مواقع
( )0امتياز

برخی مواقع

به ندرت

هيچ موقع

( )5/1امتياز

( )5امتياز

( )7/1امتياز

جمع امتياز مكتسبه :
بديهی است تمام امتيازات اين فرم توسط باالترين مقام مسئول واحد ذيربط منظور خواهد گرديد.
تحليل عملكرد
نقاط قابل بهبود عملكرد و راه های اصالح و بهبود آن :

نقاط قوت عملكرد و شيوه های تقويت آن:
-5

-5

-0

-0

-3

-3

-4

-4

-1

-1

