
 

 كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد جامع مكانيزهراهنماي ارزشيابي 

 

اسالمي واحد  د)سايت دانشگاه آزا mshdiau.ac.ir نحوه ورود به سيستم ارزشيابي از سايت -1  

 درجه انجام مي شود. 063خش ارزيابي عملكردب ، قسمت خدمات الكترونيك مشهد( در

درجه با كد ملي و رمز عبور )همان رمز عبور مربوط به  063ارزيابي عملكرد بعد از ورود به قسمت  -2

 مشاهده حقوق و دستمزد( وارد سامانه ارزيابي عملكرد مي شويد.

                      يم از مسئول غير مستقارزشيابي  از همكار، مستقيم ارزشيابي مسئولسطح شامل  چهاردر ابي يارزش-0    

 انجام مي گردد.همكار از مسئول و ارزشيابي همكار از همكار  ارزشيابي همكار،

 خوب ، به صورت )بسيار خوب نمره اي 5سوال  23كه  فرايند تكميل ارزشيابي به اين صورت است -4

قرار ميگيرد و  همكاردر اختيار  3تا 5ن نظر( به ترتيب از امتياز و بدو بسيار ضعيف ، متوسط، ضعيف ،

 انتخاب و در نهايت آن گزينه را تائيد نمايد.را  گزينه 1 مي بايست همكارگزينه ،  6 بين از

ي  كه تعداد كاركنان يدر حوزه هانفر مي باشد  5با توجه به اينكه ظرفيت ارزشيابي همكار از همكار   -5

 گردد. انجام مي توسط سيستم به صورت تصادفي همكار زارزشيابي همكار انفر مي باشد  5آنها بيشتر از 

 اده شدهامتيازات دبه هيچ عنوان  و كند فرم را تائيد مي،  مسئول مربوطه ، بعد از تائيد فرم ارزشيابي -6

 قابل تغيير نمي باشد.

 نيست.و ارزشيابي كارمند از مسئول براي هيچ كس قابل مشاهده  ارزشيابي همكار از همكار -7

 . مي شودم انجام ارزشيابي مسئول از كارمند توسط مسئول غير مستقيم ه -8

 و محرمانه مي باشد و فقط بر عهده مديريت برنامه و بودجه ، عملكرد كل نظام ارزشيابيمديريت  -9

هيچ كدام از حوزه هاي دانشگاه نسبت به نمرات ارزشيابي اطالعي پيدا  و  استدانشگاه  ارزيابي عملكرد

هاي كلي )ميانگين امتيازات كسب شده(  نخواهند كرد و در صورت نياز توسط اين حوزه مديريت ، گزارش

 به مقام هاي مسئول ارائه مي گردد.

از طريق نظام و ...(  ارتقاء  ، كارمند نمونه ، حق جذب ، )كارآييمقرر گرديد نظام پاداش دانشگاه  -13

 ارزشيابي انجام پذيرد.

 همكاران محترم با دقتتوصيه مي شود  ، با عنايت به محرمانه بودن اطالعات و امتيازات ثبت شده -11

.  ردپذي، ارزشيابي را انجام دهند تا عدالت و همچنين اثر بخشي عملكرد انجام  الزم و با حوصله كافي

كارآيي و حق جذب همكاران مربوطه پرداخت  ، ورت عدم تكميل ارزشيابيصدر الزم به ذكر است  -12

 نخواهد گرديد.

 ي پذيرد.بازه زماني ارزشيابي به صورت شش ماهه انجام م -10

 06623152در صورت هرگونه ابهام و راهنمايي لطفا با حوزه ارزيابي عملكرد با شماره تلفن  -14

 )آقاي رضائي( تماس حاصل فرمائيد.


