فرم ارزشیابی کارکنان دانشگاه جیرفت در سال 94
(تمدید احکام حقوقی در سال )95
يضؼیت استخذام  :پیمبوی  لشاسدادی 

ديسٌ اسصضیبثی اص تبسیخ  1394/07/01تب تبسیخ 1394/12/29

 -1وبم يوبم خبوًادگی :

-2کذ ملی

-4پست سبصمبوی/وًع کبس

-5ياحذ سبصمبوی

 -7ضبخص َبی اسصیبثی ػملکشد دس چبسچًة يظبیف ضغلی يیباوتظبسات سشپشست

(تکمیل توسط مدیر )

(حذاکثشامتیبص  45امتیبص)

-3پبیٍ:
- 6ياحذ مستمش:
خیلی خًة

خًة

متًسظ

ضؼیف

4/5

4

3/5

3

خیلی ضؼیف
2/ 5

 -1ثشخًسداسی اص مُبستُبی الصم يتسلظ ثٍ يظبیف ضغلی
 -2دلت ي سشػت دس اوجبم يظبیف ي جلًگیشی اص تؼًیك کبسَب
 -3میضان ثکبس گیشی مُبستُبی ضغلی کست ضذٌ دس اوجبم يظبیف
-4دس دستشس ثًدن ي پبسخگًیی ثٍ مًلغ ثٍ مسئًالن مشثًط
 -5میضان اوگیضٌ دس اوجبم امًس
 -6سػبیت سلسلٍ مشاتت اداسی ياوجبم امًس دس چبسچًة ضًاثظ
-7دلسًصی يتالش دس حفظ امًال يثیت المبل
-8پطتکبس يجذیت ثشای پیگیشی ياوجبم امًس مشتجظ ثب حًصٌ کبسی
-9تجؼیت اص ممشسات تؼییه ضذٌ ياستفبدٌ اص سيضُبی صحیح دس اسائٍ ثُتش خذمبت
-10پزیشش فؼبلیتُبی فشاتش اص يظبیف ضغلی
مجمًع امتیبصات َش ستًن
مجمًع کل امتیبصات
-8سفتبس ضغلی ياخاللی:

(حذاکثشامتیبص  28امتیبص)

(تکمیل توسط کارگروه)
 -1احتشام ثٍ اسصش َبی اسالمی
 -2حضًس ثٍ مًلغ دس محل کبس ياوجبم يظبیف يتکبلیف محًلٍ
 -3اوؼغبف پزیشی يتًان سبصگبسی دس محیظ کبس
 -4تالش ياحسبس مسئًلیت دس جُت سفغ مطکل َمکبسان يمشاجؼیه
 -5اوجبم امًس محًلٍ ثذين ویبص ثٍ کىتشل
 -6اوتمبدپزیشی
 -7سػبیت لًاویه يممشسات دس کلیٍ امًس

خیلی خًة
3/5

خًة
3

متًسظ

ضؼیف

2/5

2

خیلی ضؼیف
1/5

 -8وحًٌ ثشخًسد يمؼبضشت ثب اسثبة سجًعَ ،مکبسان ي مسئًالن مبفًق
مجمًع امتیبصات َش ستًن

مجمًع کل امتیبصات
 -9تًسؼٍ فشدی يآمًصش:

( حذاکثش  12امتیبص )

(تکمیل توسط کارگروه)

سمف امتیبص

 -1ضشکت دس ديسَُبی آمًصش ضمه خذمت دس عی ديسٌ اسصیبثی ػملکشد ثب اسائٍ تصًیش گًاَیىبمٍ (َش  5سبػت  1امتیبص)

8

 -2تالش دس جُت افضایص سغح داوص يمُبست ضغلی (ثب وظش مسئًل مبفًق)

4

 -10پیطىُبدات،اثتکبسات يخاللیت  :ػىًان پیطىُبدَبی مًسد تبئیذ ضًسای پزیشش داوطگبٌ يیب سبیش مشاجغ تصًیت کىىذٌ

ثٍ اصای َشمًسد
دس سغح داوطگبٌ

(حذاکثشامتیبص  5امتیبص) (تکمیل توسط کارگروه)

1-5

امتیبص کست
ضذٌ

ثٍ اصای َشمًسد
دس سغح ياحذ
1 - 2/5

-1
–2

-11تشویقات  :دریافت لوح تقدیر وتشویق( :حذاکثشامتیبص  10امتیبص) (تکمیل توسط کارگروه)

امتیبص َش مًسد

امتیبصات کست
ضذٌ

5

 -1دسیبفت تمذیش وبمٍ اص سئیس داوطگبٌ يیب ممبم ثبالتش
 – 2دسیبفت تمذیش وبمٍ اصمؼبيویه داوطگبٌ (ثبثت ػملکشد کبسمىذ دس یک ديسٌ یکسبلٍ)

4/5

4

 - 3کست ػىًان کبسمىذ ومًوٍ
-12امتیبصات مىفی (:مذیش یب مبفًق يلبیغ حسبس اسصضیبیی ضًوذٌ سا دس عًل ديسٌ دس صًست يجًد رکش ومبیذ)
(تکمیل توسط مدیر)
– 3ػذم لجًل مسئًلیت َبی خبسج اص ضشح يظبیف
 - 1ػذم اجشای ثٍ مًلغ يظبیف
 - 2ػذم تًجٍ ثٍ دستًسات مذیشیت  -4سبیش مًاسد
پیطىُبد اسصیبثی کىىذٌ دس مًسد اسصیبثی ضًوذٌ ثب تًجٍ ثٍ وتیجٍ اسصیبثی يسػبیت ممشسات مشثًط:

 -ػىًان آمًصش َبی تخصصی يػمًمی پیطىُبدی جُت افضایص کبسایی اسصیبثی ضًوذٌ:

امتیبص ػملکشد ...............

امتیبص سفتبس ضغلی ...........

امتیبص پیطىُبدات ...................

امتیبصات تطًیمبت ...............

امتیبص تًسؼٍ فشدی ...........

امتیبص مىفی .........

امتیبصات کل .............

حذاکثش امتیبص
1 - 10

امتیبصات کست
ضذٌ

 - 13مستخذم ثبالتشیه امتیبص اسصیبثی ػملکشد سا دس ثیه کبسکىبن ياحذ سبصمبوی کست ومًدٌ است .ثلی

امتیبص کـــــــــــــــــــــــــــــــــل اسصیبثی ػملکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد ثٍ ػذد
مًسد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــبئیذ می ثبضذ .



مًسد تبئیذ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی ثبضذ.



 خیــــــــــــــــش 

سيیت ضذ.

تبسیخ
تًضیحبت:

وبم يوبم خبوًادگی اسصیبثی کىىذٌ :

تبسیخ يامضبء

وبم وبم خبوًادگی تبئیذ کىىذٌ وُبیی:

تبسیخ يامضبء

امضبء اسصیبثی ضًوذٌ

