محرمانه

باسمه تعالی
فرم ارزشيابی کارمندان و کارشناسان دانشگاه
دورهی ارزشيابی :از تاريخ  .............................تا تاريخ ..............................
مشخصات فردی

نام

نام خانوادگی

مدرک

کد ملی

نوع شاخص

شغل فعلی

عنوان پست سازمانی

گويهها

واحد سازمانی

درجهی ارزيابی

انجام فعاليت در زمان مقرر
انجام وظايف

باال بودن ميزان دقت و پايين بودن اشتباهات
استفادهی بهينه از امکانات و منابع فيزيکی در دسترس
بهکارگيری مهارت و توانايی الزم
انجام کار ارباب رجوع

تکريم ارباب رجوع

تالش برای رفع مشکالت ارباب رجوع
برقراری ارتباط مناسب و احترامآميز با ارباب رجوع
شرکت در دوره های آموزشی همراه با دريافت گواهينامه يا تأييديهی برگزارکنندهی دوره

توسعهی فردی

ارايهی راهکارهای خالقانه برای بهبود عملکرد خود با استفاده از روشهای جديد
استفاده از پيشنهادها و تجربيات ديگران برای بهبود عملکرد خود
انتقال مهارتها و تجربيات خود به همکاران

عالقهمندی

رغبت برای پذيرش مسؤوليتهای بيشتر
پيگيری در انجام مأموريتهای کاری واگذارشده
حل مشکالت شغلی با اتخاذ تصميمات سريع و مناسب

قابليت اطمينان

انجام کارهای واگذارشده بدون ضرورت نظارت دقيق
تشخيص فعاليتهای ضروری از فعاليتهای غير ضروری
جلوگيری از بروز تنش در محل کار

سازگاری

پيروی فعاالنه از دستورات مافوق
سازگاری با شرايط کاری سخت
حفظ اسرار سازمان

مديريت اطالعات

انتقال اطالعات کاری و نظرات خود به مقام مافوق
مشارکت فعاالنه در فرايند مستندسازی و ارايهی بهموقع گزارشهای الزم
روابط کاری خوب با مدير و همکاران

روابط بين فردی

روحيهی کار گروهی
ايجاد انگيزهی مثبت در همکاران برای انجام وظايف
رعايت شعائر اسالمی در محيط کار

ارزشهای اخالقی

صداقت در گفتار و رفتار
ادب و متانت در محيط کار
استفاده از مرخصی (روزانه و ساعتی) مطابق با سياستهای دانشگاه

انضباط شغلی

حضور منظم در محل کار
وضعيت ظاهری مناسب و محل کار مرتب
مجموع امتيازها

درجهی ارزيابی =4 :بهتر از حد انتظار =3 ،در حد انتظار =2 ،نيازمند بهبود =1 ،غير قابل قبول

نام و نام خانوادگی ارزشيابیکننده (مدير مربوطه):
امضاء:

نام و نام خانوادگی تأييدکننده (معاون مربوطه):
امضاء:

