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 بنام خدا

 (2)شماره فرم  –آزمایشی، پیمانی رسمی عملکرد سایرکارمندان رسمی، فرم ارزشیابی 

 :عنوان پست سازمانی-4 :کد ملی-3 :نام و نام خانوادگی -2 سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:دستگاه-1

 : کد پرسنلی  :مدت اشتغال در دوره -7 تا                :   دوره ارزشیابی از تاریخ-6 :سازمانیواحد -5

 :عوامل ارزشیابی-8

 امتیاز  05 :عوامل اختصاصی-الف
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 نتایج کمی مورد انتظار های مورد انتظارپروژه /فعالیت ها/اقدامات -1-الف
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 :...................................امضاء ارزشیابی شونده                                 امضاء                            :...............................................نام و نام خانوادگی ارزشیابی کننده            

 .ویااهم شرح وظایف ابالغی باشدباید برگرفته از برنامه های عملیاتی ساالنه  نظرواحدسازمانیپروژه های مورد /فعالیت ها/اقدامات : تذکر

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

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

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز ارزشیابی کننده ارزشیابی  شونده
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 جمع :توضیحات
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 (:ارزشیابی شونده)دالیل عدم تحقق 

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

 .........................................................................................:............................................................................................................................ارزشیابی کننده نظر
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 (2)ادامه فرم شماره 

 (  امتیاز 05) فرآیندی ( امتیاز 05)پشتیبان عملکرد = عوامل عمومی             امتیاز 05 :عوامل عمومی( ب

 (در طول دوره ارزشیابی تکمیل می گردد( ب)این بند براساس اقدامات و نتایج حاصله از بند )پشتیبان عملکرد  -  0  -ب

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز شاخص ارزشیابی معیار

الزم برای انجام کارها و پروژه های فازهای مختلف برای دوره ارزشیابی و ارائه تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و زمانبندی  برنامه و زمانبندیداشتن 

 گزارش به موقع
2  

  2 انگیزش برای انجام فعالیتهاقبول مسئولیت اقدامات،فعالیتها و نتایج مربوط به حوزه فعالیت خود،برخورداری از تعهد و  مسئولیت پذیری

  2 صرف وقت و انرژی کافی جهت انجام بهینه وظایف و پیگیری امور تا حصول نتیجه کمی وکیفی موردنظر تالش و کوشش در کارها

و خدمات  ارائهارائه راه کارهای مناسب جهت رفع مشکالت ،ارائه پیشنهادات جدید،شیوه های مؤثر و نوین انجام کار و  کارآفرینی و نوآوری

 جدید

2  

  2 همکاری و رفتاراحترام آمیز با همکاران در انجام برنامه،توان کارگروهی و پذیرش نظرات و راهنمایی های دیگران کار تیمی

  11 جمع امتیاز                                                                                              

 :فرآیندی -2-ب

 :توسعه ای-1-2-ب

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز شاخص معیار

  6 (یک امتیاز مصوببه ازاء هر ده ساعت آموزش )دریافت گواهینامه آموزشی تخصصی مرتبط با شغل  (آموزش)توسعه فردی 

  4 توانایی به کارگیری روش های جدید فناوری اطالعات در انجام وظایف شغلی و سازمانی بکارگیری فناوری های مناسب در انجام کار

 :تشویقات-2-2-ب

 مکتسبه امتیاز حداکثر امتیاز شاخص معیار

 تشویق در طول دوره ارزشیابی

براساس مستندات مربوطه توسط مقاام ماافوو و واحادهای مسا ول     )

 .(ارزشیابی تائید شده و پیوست فرم گردد

صرفاًتشویقات وتقدیرنامه های که برریی دردمات   : (0)تبصره

یرزشرااب  درریتریای ویرایغ شر         همشخص، درطول دور

 .یعطاگردیده  وجنبه عموم  ندیرند،مالک عمل دویهدبود

تقدیرنامه قابرل  2یزهرمقام تقدیرکننده ،حدیکثر:  (2)تبصره

 .پذیرش ویعمال م  باشد

چنانچه بریی موضوع ویحدی توتط دویاچندمقام :(3)تبصره

مه به یرزشرااب  شرونده تقدیرنامره یعطراگردد، صررفاًتقدیرنا     

 .دویهدبودعمل مربوط به مقام باالترمالک 

مرور    79441/222مفادبخشرنامه هرای شرماره    :  (0)تبصره

، شرررررماره 22/72/88مرررررور    83431/222،   88/ 22/2

مررور  4929/42/222وشررماره 24/2/42مررور  3841/42/222

رئرا    معاونت تابق توتعه مدیریت وترمایه ینسان 22/3/42

جمهوردردصوص تقدیرنامه های دریافی  بره حاراه همرراری    

 .الزم یالجریتت دربرگزیری ینیخابات،

 

 حداکثر امتیاز عنووان مقام صادرکننده  عنوان صادرکننده تقدیرنامه

7 

 

  7  (5/3به ازای هر تقدیرنامه )جمهور  رئیسدریافت تقدیرنامه از 

  6  (امتیاز  3  به ازای هر تقدیرنامه )جمهور    وزیر یا معاون رئیس

  0  (امتیاز  5/2به ازای هرتقدیرنامه ) استاندار یامعاون وزیر 

به ازای هر )ت وبرنامه ریزی استانیمعاونین استاندارورئیس سازمان مدیر

 (امتیاز  2  تقدیرنامه 

 0  

بییه ازای هییر )اجراییییرئیییس سییازمان ومعییاونین و روسییای سایردسییتگاههای 

 (امتیاز  5/1  تقدیرنامه 

 3  

  2  (امتیاز  1 به ازای هر تقدیرنامه )فرمانداران وبخشداران 

امتیاز   1/ 5  به ازای هر تقدیرنامه ) مدیران ستادی سازمان ومدیران شهرستان

) 
 0   

  3                                                                                           کارمند نمونه درسطح استان

 کارمندنمونه درسطح شهرستان

 
 2  

  جمع امتیاز



 3 

 

 

 (2)ادامه فرم شماره 

 :رفتاری -3-2-ب

حداکثر  شاخص معیار 

 امتیاز

امتیاز 

 مکتسبه

حضور به موقع در محل کار و جلسات وانجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات - رعایت نظم و انظباط رفتار شغلی

 اداری

3  

  2 در سازمان و واحد رعایت احترام و سلسله مراتب اداری- مقررات اداریرعایت 

  3 اعالم رضایت نموده اند از ویمراجعینی که با ذکر نام  ارباب رجوع  با رفتار و برخورد مناسب

  -8 نارضایتی مراجعان

  جمع امتیاز              

 رفتار و برخورد مناسب با

 همکاران

عدم  رضایت 

 رضایت

  

  -1 1 قابلیت اعتماد

  -1 1 انتقال دانش و تجربه به همکاران

  -2 2 مشارکت و همکاری در انجام فعالیتهای واحد حسب مورد

  -1 1 دیگرانرفتار و برخورد مناسب با 

  جمع امتیاز                              

پایبندی به فرهنگ سازمانی و  رفتار عمومی

 ارزشها

  3 عمل به ارزش ها و فرهنگ سازمانی

  2 عمل به ارزش های حرفه ای و شغلی

  3 عمل به مبانی اخالقی و رفتاری

  2 حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی

  جمع امتیاز   
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 (2)ادامه فرم شماره 

 

 :نقاط قوت و ضعف ارزشیابی شونده و توصیه های مقام مافوو با توجه به نتیجه ارزشیابی -9

 ................................................................................................................................................................................................................. : نقاط قوت
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 ................................................................................................................................................................................................................ :توصیه ها
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