
 ) کارکنان و کارشناسان دانشگاه(فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی 

 نام  و نام خانوادگی: -1
 

 کذ ملی: -2
 

 وضعیت استخذامی: -4 واحذ سازمانی: -3
 

 :از تاریخ  ارزیابی: دوره -7           :)برای اعضاء قراردادی( عنوان شغل -6 :)برای اعضاء رسمی یا پیمانی(پست ثابت سازمانی -5

 تاریخ :تا 

 عملکرد
خود  مصادیق

 ارزیابی

ارزیابی 

 مذیر

حذاکثر 

 امتیاز

 امتیاز عملکرد  -8

24    % 

 
 

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

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

 5   حصَل ًتیجِسزػت در اًجبم کبرّب ٍ پیگیزی تب  8-3

 3   اػتوبد ثِ ًفس کبفی ٍ تَاًبیی تصوین گیزی فزدی 8-4

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

 3   اًؼطبف پذیزی ٍ پذیزش تغییزات ثَجَد آهذُ در ضزایط کبری  8-6

 3   هطبرکت در ارائِ راّکبرّب ٍ پیطٌْبدات ٍ تصوین گیزی گزٍّی 8-7

 3   رػبیت سلسلِ هزاتت اداری 8-8

 3   استفبدُ هٌبست ٍ ثْیٌِ اس سهبى کبری 8-9

 5   پذیزش فؼبلیتْبی فزاتز اس ٍظبیف ضغلی 8-11

 امتیاز توسعه -9

99% 

 3   تَسؼِ تَاًبیی ّبی فزدی در حیطِ ٍظبیف 9-1

 5   پیطجزد اّذاف ضغلی ثکبرگیزی ًزم افشار ّب ٍ  آهَسش ّبی گذراًذُ ضذُ در جْت 9-2

 3   ضزکت در کالسْب ٍ دٍرُ ّبی هختلف ضغلی 9-3

 3   پذیزش  هسئَلیتْبی جذیذ 9-4

 5   اًتمبل تجبرة ضغلی ثِ ّوکبراى ٍ هستٌذ سبسی فزایٌذ ّب 9-5

امتیاز  -91

 رفتارهای شغلی

99% 

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

 3   خَضزٍیی ٍ اًزصی هثجت در هحیط کبر   11-2

 3   رػبیت ضؼبئز ٍ اخالق اسالهی در  هحیط کبر  11-3

 5   تکزین ارثبة رجَع ٍ ّوکبراى 11-4

 3   پذیزش ًظزات ٍ اًتمبدات دیگزاى 11-5

امتیازنظم و  -99

 انظباط اداری  

41% 
 

 8   کبر  هحلٍرٍد ٍ خزٍج ثوَلغ  ٍ حضَر کبهل در    11-1

 3   پَضص هٌبست اسالهی هطبثك هٌطَر اخاللی داًطگبُ 11-2

 3   آراستگی ظبّزی   11-3

 3   صذالت در گفتبر ٍ ػول 11-4

 3   استفبدُ ثجب  ٍ ثْیٌِ اس ٍسبیل ، تجْیشات  ٍ اهکبًبت درهحیط کبر ٍ هزالجت اس آًْب 11-5

 :تاییذ فرد ارزیابی شونذه -12

 تاریخ :

 جمع امتیاز:

 :تاییذ امتیاز توسط مذیر -13

 تاریخ :

 جمع امتیاز:

 :تاییذ امور اداری -14

 تاریخ :

 جمع امتیاز:

    جمع امتیاز

    امتیاز منفی

    جمع کل

 

ي  % اس کل امتیاسات بزای دریافت پایٍ استحقاقی سالیاوٍ کلیٍ اعضاء07کسب حذاقل  یز َیات علمیآییه وامٍ استخذامی اعضای غ 12ي مادٌ  8بز اساس بىذ الف مادٌ : 1توضیح  
 ي قزاردادی الشامی می باشذ. اعضای پیماوی سالیاوٍ تمذیذ قزارداد 

اعضای سالیاوٍ تمذیذ قزارداد ي  کلیٍ اعضاء اقی سالیاوٍاستحقبزای دریافت پایٍ  22 بىذمجمًع عًامل  ي  8بىذ  مجمًع عًاملَزیک اس% امتیاس اس 07کسب حذ اقل : 2 توضیح 
 .باشذ الشامی میپیماوی ي قزاردادی 

 .اوساوی می باشذکارگزيٌ مىابع  ، تذکزات کتبی مذیز یا سزپزست ي یا آرای َیات َای رسیذگی بٍ تخلفات اداری بٍ تشخیص(27) حذ اکثز امتیاس مىفیمیشان مالک : 3توضیح  

 .قزارداد سالیاوٍ عضً پیماوی یا قزاردادی تمذیذ وخًاَذ شذي رابطٍ خذمتی يی با داوشگاٌ قطع می گزدد فًق، 1ي2ًرت عذم کسب حذاقل َای تًضیحاتدر ص: 4توضیح  


