مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه در مرحله طراحي نظام ارزيابي عملکرد كاركنان ،با استفاده از چارت تشکیالتي
دانشگاه ،سرپرستان مسئول ارزيابي مشاغل در واحدهای مختلف دانشگاه را معین ميكند« .سرپرستان» ،كلیدیترين عوامل
اجرايي ارزيابي عملکرد در دانشگاه فردوسي مشهد محسوب ميشوند .نیز "مدير واحد" به عنوان مسئول نهايي فرايند و نتايج
ارزيابي عملکرد در واحد خود ،هدايت كلي اجرای برنامه را در هر مرحله ارزيابي بر عهده دارد .مديران واحد نیز بر حسب
چارت تشکیالتي دانشگاه كه توسط كارگزيني معین و اعالم ميشود ،به عنوان ارزيابيكنندگان معرفي ميشوند .همکاران،
توسط سرپرستان معین ميشوند.
تبصره  :1در صورت ثابت بودن واحد سازماني و شغل در دورههای ارزيابي متعدد ،به تشخیص سرپرست ،ارزيابيكنندگان
ممکن است ثابت باشند.
مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه موظف است  03روز پیش از آغاز فرآيند ارزيابي در هر دوره ،بنا به درخواست
ستاد ارزيابي عملکرد-پشتیباني ،فهرستي از ارزيابيشوندگان مشمول ارزيابي عملکرد دانشگاه را بنا به آخرين تغییرات در
وضعیت /حالت استخداميشان و نیز واحد سازماني كه در آن مشغول به كار هستند ،اعالم كند.
تبصره  :1در هر دوره چنانچه مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه ،تشخیص دهد كه مديران و سرپرستان ارزشیابي شونده ،بايد
نسبت به فهرست دوره قبل (آخرين مرحله ارزيابي پیش از آن دوره) ،تغییر كنند بايد تغییرات را در همین محدوده زماني (03
روز پیش از آغاز فرآيند ارزيابي) اعالم نمايد.
اگر ارزيابيشونده كمتر از  6ماه كاری سابقه خدمت در واحد سازماني فعلي را دارد ،مشروط بر اينکه طي اين مدت
در واحد سازماني قبلي خود ارزيابي نشده باشد ،بايد بر مبنای فعالیتها و دستاوردهای واحد سازماني قبلي خود ارزيابي
شود .بدين معنا كه كلیه ارزيابيكنندگان وی ،از واحد سازماني قبلي او انتخاب ميشوند.
تبصره  :1اگر ارزيابيشونده تازه استخدام شده باشد به نحوی كه از تاريخ استخدام او  6ماه كاری نگذشته باشد ،نیازی به
شركت در يک دوره ارزيابي ندارد.
تبصره  :2اگر سرپرستي كمتر از  6ماه كاری سابقه خدمت در واحد سازماني ارزيابيشونده را دارد ،به عنوان ارزيابي كننده
تعیین نميشود در اين صورت سرپرست پیشین آن واحد سازماني به عنوان ارزيابيكننده تعیین ميگردد.
تبصره  :0اگر ارزيابيشونده در يک دوره خاص اجرای ارزيابي عملکرد ،برای انجام وظايف شغلي خود ،مصرح در شرح
وظايف رشته شغلي و تأيید شده در فرم ارزيابي عملکرد آن شغل ،بیش از دو سرپرست داشت ،تنها سرپرستي به عنوان
ارزيابيكننده معرفي ميشود كه ارزيابيشونده در واحد سازماني آن سرپرست ،پست سازماني ثابت داشته باشد.

تبصره  :4بديهي است چنانچه در يک يا چند دوره شغلي ،ارزيابيشونده وظايف خارج از موارد تصريح و تصويب شده در
فرم ارزيابي عملکرد آن شغل را تحت سرپرستي ديگران انجام ميدهد ،آن وظايف از دامنه شمول عملکرد او در آن دوره
خارج است ،لذا قاعده ذكر شده در تبصره  0از اين بند ،در مورد وی صادق نخواهد بود.
بعد از تأيید واحد و محل خدمت ارزيابيشونده در دوره جاری ارزيابي عملکرد ،دو نفر از همکاران فرد جهت
ارزيابي او توسط سرپرست او تعیین ميشوند.
تبصره  :1اگر تعداد همکاران فرد سه نفر و بیشتر بود ،همکاری انتخاب ميشود كه در آن واحد سازماني سابقه خدمتي
باالتری داشته باشد ،مگر اينکه میزان و نحوه اشتراک وظیفهای فرد مورد ارزيابي با همکاری كه سابقه كمتری دارد ،بیش از
سايرين باشد .در هر صورت مسئولیت اين كار با سرپرست است و او پاسخگوی نتايج ارزيابي در مقابل مدير واحد و ستاد
ارزيابي عملکرد دانشگاه ميباشد.
تبصره  :2مالک ارزيابي ،فعالیتها و دستاوردهای  6ماهه اخیر فرد ميباشد .سرپرست بهتر است ترجیحاً همکاراني كه در
واحد سازماني ارزيابي شونده كمتر از  6ماه كاری سابقه خدمت دارند ،به عنوان ارزيابي كننده تعیین نکند.
در مواردی كه در يک دوره ارزيابي تغییری در واحد سازماني و محل خدمت ارزيابيشونده رخ داده باشد ،توسط
مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه مدير واحد سازماني و سرپرست او به شرح بند  1اين شیوه نامه تعیین ميشود.
بعد از دريافت فهرست ارزيابيشوندگان و ارزيابيكنندگان از مديريت كارگزيني و رفاه ،مركز آمار ،اطالعات و امور
رايانه دانشگاه موظف است اقدامات الزم برای ورود دادهها و اعمال تغییر در مشخصات ارزيابي اين افراد را در سامانه
ارزيابي عملکرد "پويا" ،ظرف مدت  11روز كاری به انجام رساند.
مركز آمار ،اطالعات و امور رايانه دانشگاه موظف است حداكثر  7روز كاری پیش از آغاز فرآيند هر دوره ارزيابي
عملکرد ،كلیه دادههای ورودی (شامل مشخصات كامل ارزيابيشونده و مشخصات كامل ارزيابيكنندگان) را بررسي كند تا
ضمن روشن شدن قطعي موارد ناقص يا مبهم ،برای تعیین تکلیف در مورد دارندگان مشاغل فاقد ارزيابيكننده معین اقدام
كند .اين ستاد موظف است نسبت به آماده بودن كامل سامانه ارزيابي عملکرد "پويا" ،برای كلیه كاربران  0روز پیش از شروع
اجرای ارزيابي عملکرد (طبق زمانبندی اعالم شده توسط مديريت كارگزيني و رفاه) اقدام نمايد .ضمناً ستاد بايد طي اطالعیه-
ای ،آمادگي كامل سامانه ارزيابي عملکرد "پويا" را برای آغاز فرآيند ارزيابي به مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه ارسال
نمايد.

