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پ/ ٢٩/ ٦/ ٣/ ٢٧٠١   :ماره   

 ١٣٩٥/ ١٠/ ٢٠   :ر

ت         نامه مرتبط        :ویپ

 
 

   بسمه تعالى
  كليه واحدهاي تابعه دانشگاه

  با سالم و احترام ؛
در خصوص ارسال بخشنامه  30/6/93پ مورخ /1724/3/6/29پيرو نامه شماره     

دستورالعمل ارزيابي عملكرد ابالغ موضوع  29/6/93د مورخ /557/212شماره 
اني كشور و مديران و كارمندان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درم

معاونت  25/9/95پ مورخ /1940/6/29 نامه شماره، به پيوست  سازمانهاي وابسته 
به  مديركل محترم منابع انساني وزارت متبوعتوسعه مديريت و منابع دانشگاه و پاسخ 

در اجراي  مطرح شدهسواالت  در مورد 12/10/95د مورخ /5655/209شماره 
  .گرددن ، جهت آگاهي و اقدام الزم ارسال مي دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنا

    

  

  

سريال نامه
 : 

1275410
 /

1  

   :رونوشت گيرندگان

    



  بسمه تعالي 
  
  
 

                                                        معاونت توسعه  مديريت و منابع

 اداره كل منابع انساني        

  

 

 

 د/5655/209

12/10/1395 

 ندارد

ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- نخيابان سيماي ايرا- بين فالمك جنوبي و زرافشان- )غرب(شهرك قدس - تهران: نشاني پستي  
نشاني صفحه اينترنتي                  88363849: نمابر                                     88363850 : تلفنهاي تماس :http://karkonan.behdasht.gov.ir 

م و عمل دا ی ،ا قاو صاد    ا
ری  م ر    قام 

  جناب آقاي دكتر فرزندي پور
  معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 

 بازگشت به ابهامات در اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنان :موضوع 

  
  سالم عليكم

موضوع سواالت مطروحه در خصوص دستورالعمل اه آن دانشگ  25/9/1395پ مورخ /1940/6/29احتراما، بازگشت به نامه شماره 
  :ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان به استحضار مي رساند

حتي اگر در  مانند پرستار نمونه ، كارمند نمونه و غيره داراي امتياز مي باشند براي موارد خاصتقدير نامه هاي اعطايي  - 
 .مناسبت عمومي ارائه گرديده باشند

قابل باشد دره از مقامات غير از محل اشتغال فرد  چنانچه عنوان مقامات در جدول تشويقات ذكر شده تشويق نامه هاي صا - 
 . امتياز دهي بوده و نياز به دستور اقدام ندارند

 يكه در آن به كد پژوهشدانشگاه يا وزارتخانه  قاتيمعاونت تحق هيديياصل تاارائه  يقاتيتحق يطرحها يده ازيجهت امت - 
 .باشد يم يالزام ،اشاره شده باشد و اتمام طرح

ارائه مستندات مربوط به شناسه مقاله قابل امتياز دهي در صورت در صورت مرتبط بودن با شغل مورد تصدي،  ،مقاالت - 
 . مي باشند

  . تشويقات با امضاي از طرف قابل پذيرش نمي باشند - 
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وم د ه ع ی وا ی کاشان زپش ما ی  ھدا   دمات 
ع  نا د و  ه  و   عاو 

  
   بسمه تعالى

 جناب آقاي ماهي

  مديركل محترم منابع انساني وزارت متبوع
  با سالم و احترام ؛

با عنايت به دستورالعمل ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور ، موضوع نامه شماره      
وارد ذيل ، نظريه ارشادي ديريت و منابع وزارت متبوع ، خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص ممعاون محترم توسعه م 29/6/93د مورخ /557/212

  :د نماياعالم ن
به تشويق هايي كه جنبه عمومي و يا به مناسبت روز خاص و براي خدمت مشخصي ، تشويق هاي داراي امتياز  2با توجه به مفاد بند  :شمول تشويقات - 1

نه وظايف شغلي نباشد و يا از سوي مقامات تعريف شده در جدول عناوين مقامات تشويق كننده صادر نشده باشد ، امتيازي تعلق نمي صادر شده و يا در زمي
   ؟ گيرد

  :سؤواالت
تياز مي در روز پرستار ، داراي امپرستار نمونه  به عنوان )فاقد جنبه عمومي( تعداد معدودي از پرستاران هاي اعطايي بهآيا تقديرنامه  )الف

  باشد يا خير؟
امتياز قيد گرديده ، آيا براي كارمندي كه  5معاونين رئيس دانشگاه ، داراي  در جدول مقامات تشويق كننده، تقديرنامه صادره توسط از آنجا كه )ب

در راستاي وظايف شغلي وي مي باشد ، در سطح دانشگاه يا وزارتخانه صادر مي گردد و  ) غير از معاونت محل اشتغال كارمند( تشويقي از معاونت ديگري
  با توجه به تذكر قيد شده در ذيل جدول مقامات تشويق كننده ، دستور اقدام مي خواهد ؟

بايد در راستاي وظايف شغلي فرد بوده  ، طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي 1-8با توجه به بند  :تأليف يا ترجمه مقاله وطرح هاي تحقيقاتي شمول  - 2
بايستي مرتبط با شغل كارمند بوده و ارائه مستند به همراه شناسه مقاله كه در سال ارزيابي چاپ شده باشد تأليف يا ترجمه مقاله ، 3-2- 4بند به استناد و 

  . اشاره اي به محل تاييد يا تصويب نشده است ليكن الزامي است
  :سؤوال

درراستاي يقاتي يا تأليف يا ترجمه مقاله در وزاتخانه يا ساير دانشگاه ها و مراكز علمي معتبردر خصوص كاركنان يا مديراني كه داراي طرح هاي تحق آيا
  مي باشند ، امتياز متعلقه مورد اعمال مي باشد يا خير ؟دات مربوطه نوظايف شغلي و با ارائه مست

ورت گرفته، به چه صورت قابل ي غير از امضاكننده اصلي صفردو توسط  "ازطرف"به صورت   امضاي آنها تشويقاتي كه -3
  دهي و محاسبه مي باشند؟امتياز

  

سريال نامه
:

1242238
/1

    :رونوشت
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وم د ه ع ی وا ی کاشان زپش ما ی  ھدا   دمات 
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  مدير محترم توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه  - 
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پ/ ٢٩/ ٦/ ٣/ ١٧٢٤   :ماره   

 ١٣٩٣/ ٦/ ٣٠   :ر

ت            نامه مرتبط        :ویپ

 
 

   بسمه تعالى
  كليه واحدهاي تابعه دانشگاه

  با سالم واحترام
معاون محترم توسعه مديريت و منابع  29/6/93د مورخ /557/212به پيوست بخشنامه شماره             

دانشگاههاي كارمندان  دستورالعمل ارزيابي عملكرد مديران ووزارت متبوع موضوع ابالغ 
كه مورد اصالح و  رماني كشور و سازمانهاي وابستهعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي و د

مشاور محترم  19/6/93د مورخ /256/105، به انضمام نامه شماره قرار گرفته آن مرجع  بازنگري
 ار و اقدام الزم ارسال حضجهت استوزير و دبير مجامع شوراها و هيئت امنا وزارت متبوع ، 

  . مي گردد 
  

  

  

سريال نامه
 : 

817776
 /

1  

   :رونوشت گيرندگان

 رياست محترم دانشگاه جهت استحضار  - 
  سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه جهت استحضار

  دبير محترم كميسيون تحول اداري جهت استحضار
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