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 نکات مورد توجه:
 .شود ن عملآ، راهنماي موجود در سامانه مطالعه و مطابق نامهپرسشازم است قبل از تکمیل ل-1
 .نیست مقدور (به جز مدیران) براي سایر افراددر مرحله دوم ها نامهامکان دسترسی به پرسش-2
 نگردد. ارزیاب از تا منجر به کاهش اعتبار/کسر نمره نهایی نتایج کار افراد صورت گیردرزشیابی عملکرد با شناخت کافی از نحوه انجام وظایف، رفتار و ا-3
موجب  ،کمیته ارزشیابی بررسی و در صورت مغایرت با عملکرد واقعی لایل دردزیرا ثبت شود، در سامانه دلایل متقن و مستدل  ارائه با ،ضعیف (نیازمند تلاش بیشتر)و  خیلی خوب، عالیامتیازهاي  -4

 می شود. ارزیاب کسر نمره نهایی و کاهش اعتبار
 ، از نمره نهایی افراد کسر خواهد شد.نمره)10( مشارکتعدم و  نمره) 3ناقص (در صورت مشارکت  -5
        هستند. ارزشیابی کنندهو نقش ارزشیابی شونده  دو کارمندان و مدیران غیر هیات علمی در یریابی کننده هستند و ساشمدیران هیات علمی در فرایند مذکور در نقش ارز-6
 ، لذا به منظور عدم تضییع حقوق افراد، لازم است مدیران در این امر مهم مشارکت کامل داشته باشند.نمره ارزشیابی کارکنان را تشکیل می دهدبخش بسیار مهمی از بی مدیران بلافصل ارزیا -7
 تواند به امور اداري مراجعه تا نسبت به انجام ارزشیابی الکترونیکی براي وي اقدام شود.انجام کار با رایانه، فرد میصورت عدم توانایی و دانش در  -8
 است. شما اختیار در به سوالات احتمالی پاسخگویی ارزشیابی براي منوي تماس با ما در سامانه-9

 ها اقدام شود.نامهدر موعد مقرر نسبت به تکمیل پرسشلطفاً بنابراین نیست،  قابل تمدیدزمانی تعیین شده به هیچ وجه  مهلت-10

 اداري تحول و بودجه برنامه، دیریتم -با تشکر                                         
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