
          ۱۴۰۰/۵۰۲۰۴۸  ۱۴۰۰/۱۱/۰۵        دارد
به نام خدا

                                                                          

معاونین محترم شهردار
شهرداران محترم مناطق

مدیران کل محترم
رؤسای محترم سازمان ها و مدیران محترم حوزه های ستادی

موضوع : ارزشیابی ساالنه کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد موقت و قرارداد کار معین
با سالم و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۲۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ در خصوص فرایند ارزشیابی کارکنان در سال ۱۴۰۰، به پیوست 
قالب فرم های ارزشیابی، بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۱۹۴۱۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لیست خام 
تعیین اولویت امتیازات و راهنما و برنامه زمانبندی فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۰ به حضور ارسال میگردد. با توجه به اینکه نتایج 
ارزشیابی جهت «تعیین میزان افزایش سنواتی ساالنه احکام حقوقی، افزایش فوق العاده شغل و بهره مندی نفرات برجسته حوزه ها 
از ارتقای گروه برجستگی»به کار میرود، خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و افزایش انگیزه کارکنان تدابیری 

اتخاذ فرمایید تا عملکرد واقعی کارکنان در طول سال ۱۴۰۰ در فرمهای ارزشیابی منعکس گردد.
همچنین، جلسه آموزشی و توجیهی اجرای فرایند ارزشیابی کارکنان سال ۱۴۰۰ مطابق با جدول زمانبندی پیوست برگزار 
میگردد. حضور رؤسای محترم اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به همراه کارشناس منابع انسانی 

(کارگزین) حوزه ها در جلسه الزامی است.

  

داریوش ستایشگر
مدیرکل نوسازی و تحول اداری

رونوشت:
 جناب آقای محمد علی راضی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی جهت استحضار

 جناب آقای علی شمس الدینی مدیر کل محترم سرمایه انسانی جهت استحضار
 سرکار خانم مهشید عربی رییس محترم اداره ارزیابی عملکرد سازمانی جهت اقدام الزم
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  نام خدابه 

  1400کارکنان سال  یابیارزش ندیفرا يراهنما

ریزي ازمان مدیریت و برنامهس 20/10/1383مورخ  194155/1803شماره فرایند ارزشیابی کارکنان بر اساس بخشنامه 

تعیین میزان افزایش سنواتی ساالنه احکام حقوقی، افزایش «که نتایج ارزشیابی جهت شود. با توجه به ایناجرا می کشور

مندي نفرات برجسته درصد بر اساس لیست تعیین اولویت امتیازها بر اساس ضوابط قانونی و بهره 20یا  10العاده شغل فوق

هاي ارزشیابی کارکنان به این راهنما توجه رود، خواهشمند است در تکمیل فرمبه کار می »ها از ارتقاي گروه برجستگیحوزه

  فرمایید.

 يزیرو برنامه تیریسازمان مد 194155/1803: بر اساس بخشنامه شماره 1400سال  یابیکارکنان مشمول ارزش -1

  شوند.یم یابیمشمول ارزش نیقرارداد موقت و قرارداد کار مع ،یمانیپ ،یکشور کارکنان رسم

پس از پرسنل،  انیها و اختالفات متنش یاز بروز برخ يریمحترم در نظر داشته باشند به منظور جلوگ رانیمد -2

 ازاتیامت يو بازنگر رییها، تغارشد حوزه رانیتوسط مد یابیارزش يهافرم یینها دییامضا و تأ ،یازدهیامت

به مستندات ندارد) به  ازیکه ن يموارد -یابیارزش رمف 14و  10، 9، 8 ي(موضوع بندها يو عملکرد يرفتار

  باشد.ینم ریپذوجه امکان چیه

 11کارکنان (موضوع بند  يشنهادهایپ هیدیی، تأ1400سال  یابیارزش ندیبهبود فرا يانجام شده برا يزیرنظر به برنامه -3

 شنهادهاینظام پ يهاسامانه قی) از طریابیفرم ارزش 9-1کارکنان (موضوع بند  یآموزش يهانامهی) و گواهیابیفرم ارزش

کارکنان  یشده و شناسنامه آموزش رفتهیپذ يشنهادهایپ مستنداتبه ارسال  يازینو  گرددیم افتیو جام در

  .ستین یابیفرم ارزش وستیبه پ
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و  شنهادهاینظام پ رخانهیکه توسط دب یبا سطح دسترس یانسان هیو توسعه سرما يزیرمحترم ادارات برنامه يرؤسا -4

پرسنل  يهابه پرسش ییقرار گرفته است، جهت پاسخگو شانیا اریکارکنان در اخت ياداره آموزش و توانمندساز

  .ندیمااقدام ن یآموزش يهانامهیو گواه شنهادهایپ ازیامت رامونیپ

کارکنان در گروه  ياسناد توسعه ا دییو تأ یدر خصوص بررس 13/9/1400مورخ  402284/1400عطف به نامه شماره  -5

مستندات نتایج بررسی، اعتبارسنجی و تأیید یا عدم تأیید کارکنان،  يمطالعات و پژوهش و اداره آموزش و توانمندساز

است  ي. لذا، ضروردیارسال خواهد گرد ها، در هفته اول اسفند ماه به حوزهدو مرجع نیادر  هاحوزه ياز سو یارسال

درج  یابیارزش يهادر فرمکارکنان  يمطالعات و پژوهش و اداره آموزش و توانمندساز گروهتأیید شده در تنها موارد 

 يهایو گواه یآموزش يهاها، مجموعهو از درج مقاالت، کتاب )یابیفرم ارزش 13و  9-2، 9-1گردد (موضوع بند 

به  يازینو  دییجتناب فرماا نانکارک ياداره آموزش و توانمندساز یاپژوهش و نشده در گروه مطالعات  دییتأ سیتدر

 .ستین یابیفرم ارزش وستیقرار گرفته اند به پ دییو تأ یکه قبال مورد بررس یارسال مجدد مستندات

در طول دوره  یخدمات مشخص يکه برا یینامه هاریتقد ی،ابیفرم ارزش 12موضوع بند  قاتیتشو ازیدر خصوص امت -6

خصوص  نیدر ا .باشدیندارد، مالك عمل م یو جنبه عموم دهیگرد اعطا یشغل فیانجام وظا يدر راستا یابیارزش

محترم  يساؤکارکنان بر عهده ر یابیدر فرم ارزشها تقدیرنامه به یدهازیامت اعتبارسنجی و تیولؤمس

هاي کارکنان بایستی به پیوست فرم و مستندات تقدیرنامه است یانسان هیو توسعه سرما يزیربرنامه

  .شودارزشیابی ارسال 

(موضوع بند  یاز مراکز معتبر علم زهیو جا ینشان دولت قات،یمنحصرا مدارك و مستندات مربوط به تشو -7

  ارسال گردد. یابیفرم ارزش وستیکارکنان به پ 1400) سال یابیفرم ارزش 13و  12

کارکنان در متن فرم هرگونه اشاره که  ندیتوجه فرما یانسان هیو توسعه سرما يزیمحترم ادارات برنامه ر يرؤسا -8

 باشدیم ازیمستندات، فاقد امت هیبدون ارا یاز مراکز علم زهیو جا ینشان دولت ر،یلوح تقد دارا بودنبر  یمبن یابیارزش

 .گرددیمربوط کسر م ازیمستندات نخواهد داشت و امت يریگیدر قبال پ یتیکارکنان مسؤول یابیو امور ارزش

 شونده برسد.یابیارزش يو امضا تیالزاما به رؤ ستیبایم یابیارزش يهافرم -9
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است  يشونده در سلسله مراتب اداریابی)، منحصرا سرپرست ارزشیابیفرم ارزش 25 فیکننده (ردیابیمنظور از ارزش -10

 امرتبط ب یابیارزش يها(به جز در فرم یانسان هیو توسعه سرما يزیرمحترم ادارات برنامه يرؤسا دییو امضا و تأ

 باشد.ینم رشیبخش قابل پذ نی) در او موارد خاص شانیا یکنان تحت سرپرستکار

به حضور ارسال شده است.  وستیبه پ زین رانیمد یابیقالب فرم ارزش ،یابیمشمول ارزش رانیمد یابیجهت ارزش -11

 ریمدارك ساالذکر اقدام و همزمان با موارد فوق تیحوزه با رعا ریمد یابیفرم ارزش میاست نسبت به تنظ يضرور

 کارکنان ارسال گردد.

عهده به یابیو ارسال فرم ارزش لیتکم تیمسؤول افته،ی رییها تغکه محل خدمت آن یکارکنان یابیدر خصوص ارزش -12

 باشد.یمحل خدمت م یقبل يبا واحدها یمحل خدمت پرسنل مذکور پس از هماهنگ نیآخر

کارمندان برجسته (بر اساس ضوابط  ایو با درج نام کارمند  ازیامت بیبه ترت یابیارزش ازاتیامت تیاولو نییفهرست تع -13

ها و مستندات مربوط فرم ریشده به همراه سا پیمقام حوزه به صورت تا نیباالتر يمندرج در دستورالعمل) و امضا

 راتییتغ ،یاحتمال يرادهایا ایها رتیو رفع مغا یارسال مستنداتها و فرم یاست پس از بررس یهیارسال گردد. بد

 .دیمنعکس خواهد گرد ازهایامت تیاولو نییکارکنان در فهرست تع يازهایدر امت یاحتمال

 ازی، امت %3مشمول  60تا  یابیارزش ازیشود که کسب امت دهیرسان یابیبه اطالع کارکنان مشمول ارزش یبه نحو مقتض -14

 .شودیساالنه م یسنوات شیافزا بیضر %5به باال مشمول  81 ازیو امت %4مشمول  80تا  61

موقع احکام کارگزینی خواهشمند است به برنامه ر جهت اجراي صحیح فرآیند و تکمیل فرم هاي ارزشیابی جهت صدور بهد -15

  زمانبندي زیر توجه ویژه مبذول فرمایید:

  مهلت انجام  ارسال مستندات  عنوان فعالیت

  25/11/1400  گروه مطالعات و پژوهش  ارسال مستندات پژوهشی پرسنل

  25/11/1400  اداره آموزش و توانمندسازي کارکنان  ارسال مستندات آموزشی پرسنل

  11/12/1400  اداره ارزیابی عملکرد سازمانی (امور ارزشیابی کارکنان)  هاي ارزشیابی و لیست تعیین اولویت حوزهارسال فرم

در سایت دفتر نوسازي و تحول اداري به نشانی  1400هاي مرتبط با ارزشیابی کارکنان در سال ها و فرمبخشنامه* 

behbood.shiraz.ir گزاري شده است.بار 


