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 شاخص هاي اختصاصي) الف 

 رديف
محورهاي 
  ارزيابي

  )ماموريت هاي محول ( ارزيابي شاخصهاي 
واحد 
  سنجش

  هدف مورد انتظار
سقف 
   امتياز

  5تا  4
 عملكرد

امتياز 
  مكتسبه

علل عدم تحقق ( تحليل عملكرد 
اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، 

  )ارائه راهكارها 
١  

  عملكرد

        ۴     توجه به الويت امور محول و استفاده بهينه از زمان تعيين شده
        ۴     قوانين و مقررات در حيطه وظايف شغليرعايت اصول ،  ٢

٣  
بكارگيري شيوه هاي مناسب و استفاده از فن آوري هاي جديد و موثر

  در انتقال دانش و مهارتهاي شغلي خود به ديگران
    

۴  
      

        ۴     انجام به موقع مكاتبات و پيگيري حصول نتيجه  ۴
        ۴     و ماموريتهاهماهنگي با مسئول مافوق در خصوص مرخصي ها  ۵
        ۴     عالقه مندي به انجام وظايف و داشتن روحيه خالقيت و نوآوري  ۶
        ۴     ارائه به موقع گزارش فعاليت هاي انجام يافته  ٧

٨  

شركت د جلسات و سمينارها و كارگاههاي آموزشي مرتبط با وظايف
برنامه  شغلي با همكاري در تهيه مقدمات و امكانات برگزاري مطلوب

  ها ، جلسات و سمينارها

    
۴  

      

        ۴     رعايت شئون شغلي ، اخالقي و حرفه اي  ٩
        ۴     ساير موارد قابل ذكر  ١٠

        ۴٠ جمع امتياز
  



 

  عمومي شاخص هاي )  ب

  سقف امتياز  شاخصهاي ارزيابي  محورها  رديف
امتياز 
  مكتسبه

  تحليل عملكرد

١  

  ابتكار و
  
  
  
  
  

  خالقيت

 )امتياز2امتياز و در سطح واحد دستگاه تا3امتياز ، در سطح معاونت دستگاه تا5امتياز ، در سطح دستگاه تا7در سطح كشور تا(تجربياتمستندسازي
 )امتياز3امتياز ، متوسط تا5امتياز ، خوب تا8عالي تا(استفاده از فن آوري هاي نوين و نرم افزار كاربردي در انجام وظايف با نظر مدير مستقيم      ١٠

 )امتياز2امتياز ، متوسط تا5امتياز ، خوب تا8عالي تا( با نظر مدير مستقيم )علل عدم تحقق اهداف(تكميل ستون تحليل عملكرد
 امتياز7و در سطح دستگاه تا"با تاييد مدير واحد "امتياز  3در سطح واحد دستگاه تا(ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف

١٠      

 )امتياز10امتياز و طرح منجر به تصويب قانون تا7امتياز ، طرح منجر به صدور بخشنامه تا4با تاييد دفتر طرح و برنامه دستگاه تا(ارائه طرح هاي اجرايي
7امتياز ، معاون وزير و مقامات همطراز8امتياز ، وزير يامعاون رئيس جمهور10نشان هاي دولتي و تقديرنامه از رئيس جمهور:دريافت تشويق ها شامل

 10تياز ، كسب عنوان كارمند نمونه ام 3امتياز ، مقامات پايين تر  4يا مقامات همطراز امتياز ،مديركل  5امتياز ،معاون دستگاههاي وابسته  8امتياز ، استاندار 
  )مدارك پيوست شود ( امتياز  5امتياز ، دريافت تقديرنامه طبق ظوابط طرح تكريم 

      ۴٠  .امتياز اين دو محور بر اساس نتيجه به دست آمده از بخش الف همين فرم تعيين مي گردد: مهارتها و توانمنديها و خدمات برجسته   مهارت  ٣و  ٢

  آموزش  ۴

 )امتياز10حداكثر(امتياز 3آموزش به همكار با تاييد همكار و مدير واحد 

٢٠      

  )مدارك پيوست شود(امتياز  10در زمينه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومي يا تخصصي با تاييد مدير تا  تدريس
و20تاليف(امتياز ، تاليف يا ترجمه كتاب در زمينه شغلي10دريافت تاييديه و جايزه از مراكز معتبر تخصصي مرتبط :كسب موفقيت هاي ويژه شامل

تياز ، تدوين گزارش ام 10، سخنراني در همايش علمي مرتبط ) امتياز  5و ترجمه  10تاليف ( ، تاليف يا ترجمه مقاله در زمينه شغلي ) امتياز  10ترجمه 
  )مدارك پيوست شود ( امتياز  10تخصصي مرتبط با شغل با تاييد باالترين مقام دستگاه 

۵  

رضايت 
ارباب 
  رجوع

 امتياز4امتياز  و متوسط تا7امتياز ، خوب تا10رضايت مندي از كارمندان داراي ارباب رجوع بر اساس نظر سنجي انجام شده ، عالي تا

٢٠      
اط اداري شاملرضايت از كارمندان بدون ارباب رجوع با نظر مدير مسئول و يا با در نظر گرفتن معيارهاي رعايت شعائر اخالق اسالمي در محيط كار ، انضب

  ازامتي 4امتياز  و متوسط تا  7امتياز ، خوب تا  10، عالي تا حضور به موقع در محل كار و جلسات ، انجام وظايف و تكاليف محوله 
 امتياز4امتياز  و متوسط تا 7امتياز ، خوب تا 10رضايت همكاران عالي تا

      ١٠٠  جمع كل امتيازات

 :نام و نام خانوادگي ارزيابي شونده
  :تاريخ و امضا

 :نام و نام خانوادگي ارزيابي كننده
  :تاريخ و امضا

  :نام و نام خانوادگي تاييد كننده 
  :تاريخ و امضا


