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 به نام خدا

 اطالعیه

 همکار ارجمند با سالم و احترام

 کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد موقت و قرارداد معین ساالنه ارزشیابی موضوع:

 4081 /451411شماره  دستورالعمل قمطاب و قراردادمعين موقت قرارداد ،پيمانی رسمی، کارکنان ساالنه ارزشيابی فرایند انجام به توجه با

 بته  نستبت  استت  مقتضی سنواتی، افزایش احکام صدور منظور به شهرداری مختلف های حوزه به مکاتبه اساس بر سال هر ماه بهمن از

 ،ذیتل و رعایت نکات  شرایط براساس )درصورت دارا بودن این مستندات( 4188 سال ارزشيابی دوره بهمربوط  مستندات و مدارکتجميع 

 .نمائيد اقدام

و با عنایت بهه   باشد.. میبا توجه به اینکه بخشی از فرم های ارزشیابی مربوط، شامل اسناد توسعه ای از قبیل تالیف کتاب، مقاله و .

تصمیمات اتخاذ شده ی مدیریتی مبنی بر ثبت برخی از موارد مذکور از هم اکنون در گهروه ماالعهات و وهشوه  و اداره زمهوز  و     

، مقتضی است جهت دریافت راهنمایی های الزم در خصوص موارد متککور  توانمندسازی کارکنان به منظور اعمال در ارزشیابی ساالنه

 ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی حوزه مربوط مراجعه فرمائيد.به روسای محترم 

 سایت در مربوط ارزشيابی فرمهای و( پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول کارکنان ارزشيابی دستورالعمل)دستورالعمل است ذکر شایان

)بخش مربوط به اداره ارزشيابی و توانمندسازی  https://behbood.shiraz.ir آدرس به دفتر نوسازی و تحول اداری

 . کارکنان/مستندات مرتبط( در دسترس می باشد

 )کارهای مهم،طرح ها و پروژه ها و....( الزامی می باشد. مربوط به رئوس فعاليتهافرم ارزشيابی  0تکميل بند  .4

گتواهی تتدریا از   تایيد و گزارش می بایست صرفا مستند به  کارشناسان()ویژه فرم کارکنان و آموزش شغلی در واحد سازمانی .2

 هرداری باشد.( شکنانکار موزشامور آ )اداره ارزشيابی و توانمندسازی کارکنان

 مربتوط باشتد   می بایست مستتند بته نامته تایيتد متدیر ارشتد حتوزه        یا فعاليتهای شهرداری مجموعه آموزشی در زمينه شغلی .1

 نمی گردد. درغيراینصورت امتياز مربوط لحاظ

 صرفا پيشنهادات تایيد شده و دارای امتياز در سامانه نظام پيشنهادات شهرداری مورد پکیرش می باشد. .1

 در طول دوره ارزشيابی در راستای انجام وظایف شغلی برای خدمات مشخصی، صرفا تقدیرنامه هایی مورد پکیرش می باشد که .1

 د.دارای شماره ثبت و تاریخ باشجنبه عمومی نداشته و همچنين  اعطا گردیده و

ی است و نامه از انتشاراتی ها مبنی بر شماره شابک ارائه اصل کتاب الزام مربوط به تاليف یا ترجمه کتاب، ندارائه مست به منظور .6

 و در دست چاپ بودن مورد پکیرش نمی باشد.

 استت و نيتازی بته ارستال اصتل مقالته      به منظور ارائه مستند مربوط به تتاليف مقالته، گتواهی معتبتر پتکیرش مقالته الزامتی         .7

 اعتبار سنجی می گردد. ،گواهی پکیرش از منابع مرجع مربوط.باشد نمی

https://behbood.shiraz.ir/
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 تند مربوط الزامی است.ترجمه مقاله می بایست در مجموعه تاليفات یا ژورنال های معتبر به چاپ رسيده باشد که ارائه مس .0

می بایست مستند به گواهی معتبتر از دانشتگاه یتا موسسته آموزشتی       آموزش عالی تدریا در دانشگاه ها و موسسات آموزشی .5

 مربوط با قيد ساعت تدریا باشد.

 باشند. 4188کليه مستندات ارائه شده می بایست مربوط به دوره ارزشيابی سال  .48

نهایی و امضا مدیر ارشد حوزه می بایست توسط ارزشيابی شونده امضاء گردد. به فرم های فاقد پا از تایيد فرم های ارزشيابی  .44

ترتيب اثر داده نخواهد شتد و مستلوليت آن بته عهتده     ( مدیر ارشد حوزه، ارزشيابی کننده و تایيد کننده )امضاء ارزشيابی شونده

 شد.روسای محترم اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می با

اداره ) تقدیرنامه و گزارش های دریافتی از  اساس ارائه مستندات امتيازدهی فرم های ارزشيابی در آیتم هایی که امتياز آن ها بر .42

بررسی و درصورت لزوم بازنگری و اصتالح  ارزشيابی کارکنان توسط امور  تعيين شده استپژوهش(  گروه مطالعات و آموزش و

 می گردد.

ارائته   در صورت عدم در فرم ،و قيد آن  موارد مربوط حتی با ذکر برای مواردی که مستلزم مستندات می باشداعطاء شده  امتياز .41

توسط امور ارزشيابی کارکنان کسر می گردد و با توجه به تغيير ليست تعيين اولویت امتيازات مسلوليت آن بته عهتده    ،مستندات

 رئوسای محترم اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می باشد.

 نیست)بخش امتيازات ویژه( فرم ارزشيابی ساالنه  41همکاران محترم الزامی به داشتن کتاب، مقاله یا سایر مستندات مندرج در بند  *

 صورت دارا بودن این مستندات می توانيد به ارائه آن اقدام نمائيد. و در

  درصد 1 افزایش سنواتی، مشمول  68و پایين تر از  68کسب امتياز 

 درصد 1مشمول افزایش سنواتی  08تا  64ز کسب امتيا 

  درصد می گردد. 1به باال مشمول افزایش سنواتی  04کسب امتياز 

شتمولين قتانون   ارزشيابی ساالنه در تصميمات اداری می توانيد به دستورالعمل مربوط )دستورالعمل م منظور آگاهی از کاربرد نتایج به *

 https://behbood.shiraz.ir  آدرس بته  دفتر نوستازی و تحتول اداری   سایت رد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت( مندرج

 مربوط به اداره ارزشيابی و توانمندسازی کارکنان/مستندات مرتبط( مراجعه فرمائيد.)بخش 

                       

 

 امور ارزشیابی کارکنان                                                                                                           

https://behbood.shiraz.ir/

