اين شیوهنامه در راستاي اجراي بخشنامه شماره  122 /44911مورخ  4992 /5 /11با موضوع «شیوهنامه اجرايي ارزيابي
عملكرد كاركنان» و در اجراي تبصره بند «ب» ماده ( )4آئیننامه اجرايي مواد  14و  11قانون مديريت خدمات كشوري به
شماره  11914 /1115مورخ  19 /4 /41به منظور تكمیل فرم ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد كه به
تصويب كمیته تخصصي شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه نیز رسیده است ،جهت اجرا به شرح زير ابالغ ميگردد.

عملكرد :به معناي چگونگي انجام وظايف محول ،فعالیتهاي همراستا با آنها و نتايج و پیامدهاي حاصل از آن است.
ارزيابي :فرايند سنجش ،ارزشگذاري و قضاوت ميباشد.
ارزيابي عملكرد :در اين شیوهنامه منظور از ارزيابي عملكرد ،ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه فردوسي ميباشد.
كارمند :منظور از كارمند در اين شیوه نامه "ارزيابيشونده" ميباشد.
همكار :منظور از همكار ،كسي است كه در رشته شغلي مشابه يا غیرمشابه با كارمند همكاري مينمايد.
سرپرست :در خصوص كاركنان دانشكدهها رئیس دانشكده ،معاون (ان) دانشكده ،مدديران گدروههدا ،رئدیس اداره آمدوزش و
رئیس اداره خدمات و امور عمومي بهعنوان سرپرست آنان محسوب ميشوند .در خصدوص كاركندان سدتادي نیدز سرپرسدتان
مورد نظر همان رؤساي ادارات ميباشند.
مدير :در خصوص كاركنان دانشكدهها رؤساي دانشكدهها بعنوان مدير و در خصوص كاركنان ستادي مدديران واحددها بددين
منظور لحاظ ميگردند.

ارتقاء كیفیت عملكرد كاركنان دانشگاه از طريق ارزيابي ،ارائه بازخورد از نتايج و اجراي برنامههاي آموزشي مورد نیاز ،تدوين
رويه هاي الزم جهت اجراي فرايند ارزيابي ،افزايش ضمانت اجرايي فرايند ارزيابي از طريق تدوين و آمادهسازي ساز و كاري
مدون و مستند در خصوص استفاده از نتايج ارزيابي و حل مسائل و مشكالت موجود در زمینه اجراي فرايند ارزيابي از طريق
شفافسازي تركیب و وظايف دستاندركاران ارزيابي

ارزيابيشوندگان شامل كلیه كاركنان دانشگاه اعم از رسمي ،پیماني ،روزمزد بیمهاي و قراردادي كه ممكن است به عنوان
كارمند ،كارشناس يا مسئول انجام وظیفه نمايند.
تبصره  :1جانبازاني كه در سال جاري در حالت عدم اشتغال ميباشند ،نیازي به تكمیل فرم ارزيابي ندارند.

تبصره  :2كارمنداني كه در سال جاري در مأموريت آموزشي تمام وقت به سر ميبرند نیازي به تكمیل فرم ارزيابي ندارند.

ارزيابي عملكرد در فروردين و شهريورماه هر سال صورت ميگیرد .قبل از آغاز فرآيند ارزيابي عملكرد اطالع رساني كافي
صورت خواهد گرفت و قسمت ارزيابي عملكرد در "پورتال پويا" كلیه كارمندان دانشگاه فردوسي فعال ميگردد .كلیه گام
هاي اجرايي فرآيند به صورت الكترونیكي بوده و راهنماييهاي الزم در "سامانه ارزيابي عملكرد" تعبیه شده است .گامهاي
اجرايي فرآيند ارزيابي عملكرد شامل اطالعرساني ،آموزش ،انجام ارزيابي عملكرد ،اعالم نتايج اولیه ،رسیدگي به اعتراضات و
اعالم نتايج نهايي ميگردد كه به تفصیل در شیوه نامه پیاده سازي گام به گام ارزيابي عملكرد آمده است.

 )1-5امتیاز نهايي ارزيابي ،مبناي ارتقاي رتبه كارمندان و ترفیع پايه )با رعايت ساير شرايط مندرج در آيیننامه استخدامي
اعضاي غیر هیأت علمي) ميباشد.
 )2-5كارمند منتخب هر واحد در هر سال ،كارمندي است كه داراي باالترين امتیاز ارزيابي در بین كاركنان آن واحد بوده و
امتیاز وي از میانگین امتیاز دانشگاه نیز كمتر نباشد.
 )3-5كارمنداني كه مجموع امتیاز ارزيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي و پنج سال متناوب حداقل  15درصد باشد از يک
پايهي تشويقي )حداكثر سه بار در طول خدمت( برخوردار ميشوند.
 )4-5نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد كارمندان ،مبناي پرداخت هرگونه پاداش خواهد بود )به استثناي پاداش مربوط به ماده
 45آيیننامه استخدامي اعضاي غیر هیأت علمي).
 )5- 5كارمنداني كه مجموع امتیاز ارزيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب حداقل  15درصد باشد ،در
معرفي به دورههاي آموزشي خارجي(مأموريت آموزشي) از اولويت برخوردار هستند.
 )6-5كارمنداني كه كانديد ارتقاء شغلي از جمله انتصاب در مشاغل سرپرستي و مديريتي ميباشند بايستي میانگین نمره
ارزيابي سه ساله آخر آنها حداقل  15باشد.
 )7-5كارمنداني كه امتیاز ارزيابي عملكرد آنها از سال  4991به بعد ،در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب از  42درصد كل
امتیازات پیشبینيشده كمتر باشد ،در صورتي كه دراراي وضعیت استخدامي قراردادي باشند پس از تصويب در هیأت
اجرايي لغو قرارداد ميگردند و در صورتي كه داراي وضعیت استخدامي رسمي و پیماني باشند پس از تصويب در هیأت
اجرايي به هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري كاركنان معرفي ميگردند.
تذكر :1در هر دوره ارزيابي به كارمندان داراي امتیاز زير  42تذكر كتبي نیز ارسال ميگردد.

 )8-5كارمندان مشمول ارزيابي كه در زمان تعیین شده اقدامات الزم براي قرار گرفتن در فرايند ارزيابي عملكرد منابع انساني
را انجام ندهند ،عالوه بر اختصاص نمره صفر براي آنان در سال مربوطه ،از امتیازات مفروض همانند ارتقا و انتصاب به
سمتهاي اجرايي نیز براي يكسال محروم خواهند شد .بديهي است كه در اين صورت تبعات احتمالي بر عهده آنان ميباشد.
 )9-5به کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنان در هر دوره ارزیابی بین  09تا  09.00باشد ،هدیه ای به همراه تشویق نامه
به امضاء معاون اداری و مالی دانشگاه و کارکنانی که امتیاز آنان  09به باال باشد عالوه بر هدیه ،تشویق نامه ای به امضاء رئیس
دانشگاه به آنان تعلق خواهد گرفت.شایان ذکر است نوع هدیه مذکور هرساله توسط کمیته راهبری ارزیابی عملکرد کارکنان
تعیین خواهد شد
تذكر :2كارمنداني كه در زمان تعیین شده ،اقدامات الزم براي قرار گرفتن در فرايند ارزيابي عملكرد منابع انساني را انجام
ندهند از امتیازات مفروض آن مانند آموزش و توانمندسازي ،ارتقا ،انتصاب به سمتهاي اجرايي و مانند اينها محروم خواهند
شد .بديهي است كه در اين صورت ،تبعات احتمالي ،بر عهده آنان ميباشد.

 )4-6فرايند ارزيابي بهصورت كامالً الكترونیكي و از طريق پورتال پويا انجام ميشود.
 )1-6براي كلیه مراحل اجراي ارزيابي شیوهنامههايي وضع شده است كه الزم است پیش از آغاز ارزيابي كلیه مشموالن
طرح ارزيابي اعم از مديران ،سرپرستان و كارمندان شیوهنامههاي مذكور را مورد مطالعه قرار دهند.
از تاريخ تصويب اين شیوهنامه ،تمامي بخشنامهها ،آيیننامهها و شیوهنامههاي همتراز با اين شیوه نامه لغو ميگردد.
مسئولیت اجرا و نظارت بر اين شیوهنامه و نیز بازنگري و اصالح آن ،مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه بوده و كمیته
تخصصي شوراي نظارت و ارزيابي مسئول نظارت بر نحوه اجراي آن در دانشگاه ميباشد.

