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معاونین محترم شهردار
شهرداران محترم مناطق
رؤسای محترم سازمانها

با سالم و احترام
همانگونه که استحضار دارید در راستای بهبود و یکپارچه سازی فرایندهای مدیریت عملکرد سازمانی و 
عملکرد کارکنان، از سال ۱۴۰۰ امور ارزشیابی کارکنان به دفتر نوسازی و تحول اداری ملحق شده است. در این 

راستا، تغییرات فرایندهای ارزیابی عملکرد سازمانی و ارزشیابی کارکنان به شرح زیر به حضور اعالم می گردد:
در راستای اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی سال ۱۴۰۱، به پیوست قالب جدول اهداف و  .۱
انتظارات عملکردی موضوع بند شماره ۱-۲-۳ دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی به 
شماره ۱۳۹۸/۱۹۹۰۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ ارسال می گردد (پیوست ۱). مهلت ارسال جداول تکمیل 

شده و مستندات ابالغ به واحدهای زیرمجموعه تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ است.
به استناد بند ۱ فرایند اجرای ارزشیابی در بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۱۹۴۱۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰  .۲
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به پیوست فرم خام و نمونه تکمیل شده توافقنامه 
عملکردی ارسال می گردد (پیوست ۲ و ۳). خواهشمند است دستور فرمایید فرم یادشده جهت 
کارکنان دارای پست سطح سرپرستان (و پست مسؤول برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) 
تکمیل و تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به صورت الکترونیکی و نسخه فیزیکی به این دفتر ارسال شود؛ در 

غیر این صورت امکان ارزشیابی ایشان در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ کارکنان 

وجود نخواهد داشت. جهت رفع ابهام، لیست پستهای سازمانی مورد نظر به پیوست ارسال 

میگردد، در صورت عدم انطباق پست و شغل مورد تصدی، بر اساس شغل فرد اقدام گردد (پیوست 
.(۴
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توافقنامه عملکردی کارکنان موضوع بند ۲ این بخشنامه، بر اساس انتظارات عملکردی واحد تحت  .۳
سرپرستی موضوع بند ۱ این بخشنامه تکمیل خواهد شد. در این راستا، دوره آموزشی و کارگاه 
مدیریت عملکرد برای رؤسای اداره/مسؤوالن امور برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، 
کارشناسان برنامه ریزی و منابع انسانی حوزه ها (لیست پیوست ۵) در هفته پایانی تیر ماه

پیش بینی شده است. جزییات برگزاری دوره آموزشی متعاقباً اعالم خواهد شد.
به استحضار میرساند با توجه به آسیب شناسی فرایند ارزشیابی و موارد  .۴

اعتراضی کارکنان، شرکت در دوره آموزشی مدیریت عملکرد موضوع بند ۳ این 

بخشنامه برای رؤسای اداره/مسؤوالن امور برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

معاونتها، مناطق و سازمانها الزامی است.

  

داریوش ستایشگر
مدیرکل نوسازی و تحول اداری
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