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 (1)شماره  -رئیس سازمان عاونینمفرم ارزشیابی عملکرد بنام خدا

 : کدپرسنلی :کد ملی-3 :نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده-2 سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:دستگاه-1

 :مدت اشتغال در دوره-7  تا                 : از ارزشیابیدوره -6 :واحد سازمانی-5 :عنوان پست سازمانی-4

 :عوامل ارزشیابی  -8

   امتیاز  05  :عوامل اختصاصی-الف

ف
دی
ر

 

نتایج کمی  پروژه های مورد انتظار واحد سازمانی/فعالیت ها/اقدامات -1-الف

ف مورد انتظار
دی
ر

 

نتایج کمی  واحد سازمانی پروژه های مورد انتظار/فعالیت ها/اقدامات -1-الف

 مورد انتظار

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   11   

 :...................................امضاء ارزشیابی شونده                                              امضاء                              :...............................................نام و نام خانوادگی ارزشیابی کننده            

 .ویااهم شرح وظایف ابالغی باشدبرگرفته از برنامه های عملیاتی ساالنه باید واحد سازمانینظرپروژه های مورد /فعالیت ها/اقدامات : تذکر

 .ارزشیابی انجام داده اید را به همراه نتایج آنها ذکر نمایید در طول دوره( 1-الف)اقدامات و فعالیت هایی را که برای تحقق بند -2-الف

 (ارزشیابی کننده)امتیاز  درصد تحقق نتایج حاصله اهم اقدامات و فعالیت های انجام گرفته

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز ارزشیابی کننده شونده  ارزشیابی

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 جمع  :توضیحات

51 

 جمع

----- 

 (:ارزشیابی شونده)دالیل عدم تحقق 

                                                                       ............................................................................................................................................................................................................................ 

 ...............................................................................................................................................................................................................:................ارزشیابی کننده نظر

 

 (1)ادامه فرم شماره 
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 امتیاز  05 :عوامل عمومی( ب

 .(در طول دوره ارزشیابی تکمیل می گردد( الف)این بند براساس اقدامات و نتایج حاصله از بند : )مدیریتی -1-ب

 :برنامه ریزی -1-1-ب

حداکثر  شاخص معیار محور

 امتیاز

امتیاز 

 مکتسبه

شناخت 

 اهداف،

راهبردها و 

 منابع

شناخت اهداف،ماموریت ها 

 واولویت ها و برنامه های دستگاه

 هشناسایی ماموریت های قانونی و برنامه های کالن،برنامه های عملیاتی وجهت گیری های مناسب در سازمان مربوط

 براساس اولویت ها
2  

های هر یک شناخت نیازمندی های اجرای برنامه،اطالع از مجموع منابع انسانی و فیزیکی واحد تحت امر و آگاهی از توانایی  شناخت و ارزشیابی نیازها و منابع

 از کارمندان برای استفاده بهینه و رفع موانع

ارتباطات و 

 مدیریت زمان

هماهنگی ها و ارتباطات درون و 

 برون سازمانی

برنامه ارتباطی و هماهنگی های الزم در داخل سازمان در سطوح مختلف وبیرون از سازمان و ایجاد ساز و کارهای ارتباطی و 

 بازخوردگیری
2  

بااستفاده از تکنیک هایی چون )زمانبندی الزم برای تحقق فرایندها و حصول نتایج برنامه ها با توجه به اهداف و منابع زمانبندی اجرای برنامه

CPM).. 

 :اجرا -2-1-ب

ساماندهی 

 امور

تقسیم و مدیریت کار و ایجاد 

 انگیزش

بینی ساز و کارهای انگیزشی برای مشارکت کارمندی و ایجاد هماهنگی تقسیم مناسب کار میان کارمندان و تشکیل تیم ها و پیش 

 های الزم بین عوامل و تیم های کاری

2  

 کاربست

 فناوری ها

در انجام کارها و  کاربستبکارگیری 

 بهبود فرایند انجام کارها

توانایی به کارگیری روش های جدید فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت انجام وظایف سازمانی بویژه برنامه های ساالنه و 

 نتایج با استفاده از فناوری اطالعات ازبهبود روش های انجام کار و نظام بازخوردگیری 

2  

 :نظارت  -3-1-ب

پایش و 

 ارزشیابی

فناوری بست برنامه نظارت و کار

          در نظارت و ارزشیابی و پایش

 داده ها و فرایندها

بکارگیری فناوری و نرم افزارهای روز در فرآیند نظارت و ارزشیابی عملکرد موثر برنامه های ساالنه و پایش درون دادهای 

 موردنیاز اجرای برنامه و فرایندهای اجرایی برنامه های ساالنه

2  

 :فرایندی -2-ب

 :توسعه ای -1-2-ب

  3 (مصوب یک امتیازبه ازاء هر ده ساعت آموزش )دریافت گواهینامه آموزشی مدیریتی و تخصصی شغلی - توسعه فردی آموزش و یادگیری

توسعه و توانمندسازی کارمندان تحت   یاددهی

 سرپرستی

 شیوه مربیگری و ارائه راهنمایی های موثر ،آموزش و انتقال تجارب شخصی خود به کارمندان به-

 مستندسازی دانش و تجربیات و تسهیم آن بین کارمندان تحت سرپرستی و در سازمان-

 فراهم آوردن فرصت های آموزشی و یادگیری برای کارمندان-

 تفویض اختیار به کارمندان در انجام برخی از امور-

4  

ملی نوین مناسب جهت رفع مشکالت واحد تحت سرپرستی ،ارائه پیشنهادات مناسب های عارائه راه کارها و طرح  تهیه طرح کار موثر و نوآوری کارآفرینی

 ،ارائه شیوه های موثر در کار و توان عملیاتی کردن ایده ها و روشهای نوین کارمندان

3  

  جمع امتیاز
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  (1)ادامه فرم شماره  

 تشویقات-2-2-ب

 تشویق در طول دوره ارزشیابی

مسااتندات مربوطااه توساا  مقااام مااافو    براساااس )

واحدهای مسئول ارزشیابی تائید شده و پیوسات فارم   

 (گردد

صرفاًتشویقات وتقدیرنامهه ههای کهه بهرای     : (1)تبصره

درراسههتای  ارزشههیابی هخههدمات مشههخر، درطههول دور

شغلی اعطاگردیده  وجنبه عمهومی ندارنهد،مال     وظایف

 .عمل خواهدبود

تقدیرنامه 2تقدیرکننده ،حداکثرازهرمقام :  (2)تبصره

 .قابل پذیرش واعمال می باشد

توسهه   چنانچههه بههرای موضههوع واحههدی :(3)تبصررره

دویاچندمقام به ارزشیابی شونده تقدیرنامهه اعطهاگردد،   

 .خواهدبودعمل صرفاًتقدیرنامه مربوط به مقام باالترمال  

مهور    14997/211مفادبخشنامه های شماره :  (4)تبصره

، شهههههماره 21/11/88مهههههور    83937/211،   88 /22/2

مهور   5414/92/211وشماره 29/2/92مور  3897/92/211

معاونت سابق توسعه مدیریت وسهرمایه انسهانی   21/3/92

به لحها    رییس جمهوردرخصوص تقدیرنامه های دریافتی

 .دربرگزاری انتخابات، الزم االجراستهمکاری 

 حداکثر امتیاز صادرکنندهعنوان مقام  عنوان صادرکننده تقدیرنامه

7 

امتیاز 

 مکتسبه

  7  (امتیاز  0/3به ازای هر تقدیرنامه )   جمهور ئیسدریافت تقدیرنامه از ر

  6  (امتیاز   3به ازای هر تقدیرنامه   )جمهور    ئیسوزیر یا معاون ر

  5  (امتیاز 5/2به ازای هر تقدیرنامه )معاون وزیر   استاندارو

به ازای هر )معاونین استاندارورئیس سازمان مدیریت ویرنامه ریزی استان 

 (امتیاز 2تقدیرنامه 

 4  

 5/1به ازای هر تقدیرنامه )مدیرکل وروسای سازمان هادرحوزه ستاد وزارت 

 (امتیاز

 3  

به ازای هر تقدیرنامه ) رئیس سازمان وروسای سایردستگاههای اجرایی

 (امتیاز   1
 2  

 1  (امتیاز  5/1  به ازای هر تقدیرنامه ) فرمانداران

 3  کارمندنمونه درسطح کشور

 2  کارمندنمونه درسطح استان

  جمع امتیاز

 :رفتاری-3-2-ب
  3 اداری حضور به موقع در محل کار و جلسات وانجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات- رعایت نظم و انظباط  رفتار شغلی

  2 رعایت احترام و سلسله مراتب اداری- مقررات اداری

رفتههار و برخههورد مناسههب یهها اربههاب رجههوع   

براساس فرم نظرسنجی مندرج در بخشهنامه  )

و رعایهت   4/11/1381مور   195166/1911شماره 

 اداری نظامروندی در همنشور حقوق ش

  3 نموده اندمراجعینی که با ذکر نام مدیر از وی اعالم رضایت 

  -8 نارضایتی مراجعان

  جمع امتیاز

 رفتار و برخورد مناسب با

 همکاران

عدم  رضایت 

 رضایت

  

  -1 1 برقراری ارتباط مناسب با کارمندان

  -1 1 تشویق و توبیخ به موقع و ایجاد انگیزش موثر

  -2 2 فراهم کردن مشارکت کارمندان در تصمیم سازی و رعایت عدالت

داشتن روحیه انتقاد پذیری در برخهورد بها کارمنهدان و شهنیدن دقیهق      

 سخنان دیگران

1 1-  

  جمع امتیاز                   

  3 ترویج ارزش ها و توسعه فرهنگ سازمانی - ترویج فرهنگ سازمانی و ارزشها رفتار عمومی

  2 ترویج ارزش های حرفه ای و شغلی -

  3 مبانی اخالقی و رفتاری مبتنی بر آموزه های دینیترویج -

  2 به حضور در آن مرئوسانحضور فعالی در مراسم و مناسک مذهبی و ترغیب -

  جمع امتیاز
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 (1)ادامه فرم شماره 
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