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 د/646/212

18/05/1395 
 ندارد

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

  درماني كاشان
  با سالم و احترام

در خصوص اعطاي طبقه تشويقي به  6/5/95مورخ  1205بازگشت به نامه شماره       
داراي شرايط  93تهي به سال سال من 5كاركناني كه با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد 

بر اساس راي : مي باشند به اطالع مي رساند 94دريافت طبقه تشويقي در ابتداي سال 
 94عمومي ديوان عدالت اداري اعطاي طبقه تشويقي به كاركنان از ابتداي سال 

موضوعيت ندارد،  بنابراين اعطاي طبقه تشويقي به كاركنان مذكور فاقد وجاهت قانوني 
  .واهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم معمول گرددخ. است

  
  
  
  

  :رونوشت 
  جناب آقاي فيروز دبيرخانه م توسعه دانشگاه ع پ و خ ب د كاشان

 سركار خانم سراج رئيس گروه طبقه بندي مشاغل مركز توسعه مديريت و تحول اداري 



ی کاشان ما ی  ھدا دمات  ی و  وم زپش ه ع دا
ع                      نا د و  ه  و   عاو 

  فاقد اعتبار استاين نامه بدون مهر دبيرخانه
 )031( 55444055: تلفن  8713781147:  خرداد، ابتداي خيابان اباذر ،كد پستي15كاشان، ميدان :آدرس

 E-mail: logistics @kaums.ac.ir   http:// logistics.kaums.ac.ir)031(55463355دورنگار  
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   بسمه تعالى
  دكتر ساالريان زاده جناب آقاي 

  متبوعوزارت  مركز توسعه مديريت و تحول اداريمحترم  رئيس
  با سالم و احترام ؛

اعطاي طبقه موضوعيت عدم  در باره 23/3/95د مورخ /335/212بازگشت به نامه شماره      
وان عدالت اداري به شماره براساس رأي صادره از دي 1394تشويقي به كارمندان از ابتداي سال 

مقرر فرماييد در مورد اعطاي طبقه تشويقي به  ، خواهشمند است  4/12/93مورخ  1927-1926
ط اخذ طبقه ايداراي شر 1393به سال  سال منتهي 5 با توجه به نتايج ارزيابي عملكردكه  كاركناني
  .نمايندنظريه ارشادي اعالم  بوده اندتشويقي 

  

  

  

سريال نامه
 : 

1183248
 /

1  

   :رونوشت گيرندگان
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 ايران، بين فالمك و زرافشان، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طبقه يازدهم، شهرك قدس، خيابان سيماي
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 د/335/212

23/03/1395 
 ندارد

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

  درماني كاشان
  با سالم و احترام

سواالت  در پاسخ به 26/2/95پ مورخ /557/3/6/29بازگشت به نامه شماره          
  :مطروحه به اطالع مي رساند

سال مستمر نمره ارزيابي  5طاي طبقه تشويقي دارا بودن جهت اع شرط الزم و كافي .1
  .مي باشد 85عملكرد باالي 

ماه  6از آنجا كه مالك تعيين نمره ارزيابي ساالنه كارمندان، اشتغال به كار حداقل :  3و 2
در سال مي باشد، لذا در شرايطي كه كارمندبر اساس قوانين و مقررات جاري به داليلي 

مرخصي بدون حقوق يا ماموريت آموزشي يا ساير موارد كمتر از زمان همچون استفاده از 
مذكور اشتغال داشته باشد،  امكان ارزيابي عملكرد آن فرد در سال مورد نظر مقدور نبوده 

در اين حالت سال هاي فاقد امتياز ارزيابي عملكرد . و فاقد نمره ارزيابي عملكرد خواهد بود
  .اي قبل و بعد از آن نخواهد بودمانعي براي متوالي بودن سال ه

در اعطاي طبقه تشويقي  جهت كارمنداني كه سابقه خدمت قراردادي دارند، مالك . 4
  .عمل از زمان تبديل وضع از قراردادي به پيماني مي باشد

بر اساس راي صادره از ديوان عدالت اداري به شماره  94الزم به ذكر است از ابتداي سال 
. ، اعطاي طبقه تشويقي به كارمندان موضوعيت ندارد4/12/93مورخ  1927-1926

  .خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم معمول گردد
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