فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي ،پيماني و قراردادي
تعاريف و اصطالحات

مديران و كارمندان :مديران و كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي
ارزشيابي عملكرد :يكي از زير نظامهاي مديريت عملكرد است كه به منظور سنجش و ارزشگذاري ساالنه عملكرد
مديران و كارمندان با استفاده از روشها و ابزارهاي الزم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد ميزان تحقق برنامههاي
مورد توافق بين ارزشيابي شونده و مقام مسئول انجام ميگيرد.
عوامل اختصاصي :محورها و اقداماتي هستند كه براي تحقق برنامه هاي عملياتي ساالنه توسط ارزشيابي شونده در طول
دوره ارزشيابي انجام ميگردد و مورد ارزشيابي قرار ميگيرند.
عوامل عمومي مديريتي :نقش ها و مهارتهاي عمومي مديريتي از جمله برنامهريزي ،اجرا ،نظارت و ارزشيابي هستند
كه توسط ارزشيابي شونده(مدير) در طول دوره ارزشيابي اجرا ميگردد و مورد ارزشيابي قرار ميگيرند.
عوامل عمومي پشتيبان :عواملي هستندكه به عنوان پشتيبان موجب تسريع و تسهيل عملكرد ارزشيابي شونده در انجام
برنامههاي مورد توافق در طول دوره ارزشيابي ميشود.
عوامل فرآيندي :شامل عوامل توسعهاي ،عوامل رفتاري و تشويقات هستند كه ارزشيابي شونده در طول دوره ارزشيابي
از آنها برخوردار ميگردد اين عوامل عبارتند از :
 -1عوامل توسعهاي  :فعاليتهايي كه فرد ارزشيابي شونده در جهت ارتقاء سطح دانش و توانمندي براي بهبود عملكرد
خود و ساير كارمندان واحد سازماني تحت سرپرستي انجام ميدهد.
 -2عوامل رفتاري :افعالي هستند كه در طول دوره ارزشيابي توسط ارزشيابيشونده بروز پيدا ميكند ،اين افعال براساس
ميزان انطباق آنها با انتظارات و معيارهاي جامعه ،سازمان و ارزشهاي ديني مورد ارزشيابي قرار ميگيرد .
 -3تشويقات  :تقديرنامههاي مرتبط با شغل هستند كه ارزشيابي شونده به صورت مكتوب و رسمي از مقامات و مديران
مافوق در طول يك دوره ارزشيابي دريافت مي نمايد.
محور ارزشيابي  :حوزه و زمينهاي است كه برگرفته از عوامل ارزشيابي مي باشد و معيارها و شاخصهاي ارزشيابي بر
آن اساس تعيين ميگردد.
معيار :مشخصهاي است كه براساس آن شاخصهاي سنجش و ارزشيابي براي امتيازدهي به عملكرد تهيه ميگردد.
شاخص :مشخصهاي است كه برآن اساس عملكرد افراد باتوجه به وروديها ،فرآيند و برونداد ،امتيازدهي و مورد
ارزشيابي قرار ميگيرند.
دوره ارزشيابي :دوره ارزشيابي كاركنان وزارت آموزش و پرورش ،سال تحصيلي است و از سال تحصيلي 96 – 97
تمامي كاركنان وزارت متبوع با فرم هاي جديد  100امتيازي مورد ارزيابي قرار گرفته و استفاده از فرم هاي ارزشيابي
سنوات قبل وجاهت قانوني ندارد .مديران و كارمندان بايد در هر دوره ارزشيابي ،حداقل شش ماه اعم از پيوسته يا
منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشيابي قرار گيرند .در غير اين صورت مدت مذكور وقفه تلقي شده و
علت عدم تكميل فرم ارزشيابي به صورت مكتوب در پرونده فرد درج مي شود.
ارزشيابي كننده (مدير بالفصل) :مسئولي است كه از لحاظ سلسله مراتب سازماني به طور مستقيم ،مسئوليت سرپرستي و
ارجاع كار به ارزشيابي شونده را دارد و از وي گزارش دريافت مي نمايد.
تائيد كننده  :مديري است كه از لحاظ سطح سازماني باالتر از ارزشيابي كننده قرار دارد.
ارزشيابي شوندگان  :مديران و كارمنداني كه در طي دوره ارزشيابي حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند.
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حدنصاب امتياز ارزشيابي :حد نصاب مقرر در ارزشيابي ساالنه براي مديران و كارمندان رسمي عبارت از كسب حداقل
 50امتياز از مجموع  100امتياز فرم ارزشيابي (موضوع ماده  1آيين نامه اجرايي بند  3ماده  48قانون مديريت خدمات
كشوري) حدنصاب مقرر در ارزشيابي عملكرد ساالنه براي كارمندان پيماني و كاركنان قراردادي حداقل  70امتياز از
مجموع  100امتياز فرم ارزشيابي ميباشد.
اهداف ارزشيابي عملكرد

 -1ارزشيابي و حصول اطمينان از تحقق اهداف و برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي در طول يك دوره معين .
 -2ارزشيابي و قضاوت درخصوص سطح عملكرد اختصاصي و عمومي مديران و كارمندان براساس عوامل و معيارهاي
تعيين شده.
 -3اطالع از بازده و نتايج عملكرد مديران و كارمندان در دستگاه هاي اجرايي
 -4شناخت نقاط قوت و ضعف مديران وكارمندان و استفاده از نتايج آن در تصميمگيريهاي اداري
 -5شناخت نيازها و فراهم آوردن زمينه هاي مختلف ارتقاء سطح عملكرد مديران و كارمندان
مراحل اجرايي فرايند ارزشيابي عملكرد

الف  :كارشناسان امور اداري موظفند اهداف عملياتي ساالنه تمامي واحدهاي سازماني كه توسط باالترين مقام دستگاه
تعيين شده است را در مهر ماه هر سال براي اجرا درهمان سال ابالغ نمايند.
ب  :ارزشيابيكنندگان موظفند مديران و كارمندان را با رعايت مفاد اين دستورالعمل مورد ارزشيابي قرار داده و امتياز
هر يك از عوامل را براساس معيارها و شاخصهاي تعريف شده تعيين نمايند.
ج  :ارزشيابيكنندگان  :مديران كل آموزش و پرورش استان ها و روساي ادارات شهرستان ها توسط دو مرجع(ستاد
دستگاه اجرايي ،استانداران يا فرمانداران) ارزشيابي ميشوند.
حيطه شمول فرم هاي ارزيابي

الف – معاونين سازمان هاي وابسته ،مديران كل ،معاونين مديركل و مشاغل همتراز( مشاور وزير و مشاور معاون وزير)
براساس فرم شماره ( )1ارزشيابي ميشوند.
ب – رؤساي گروهها /ادارات و مشاغل همتراز ،تمامي متصديان مشاغل كارشناسي و متصديان مشاغلي كه در شرايط
احراز رشته شغلي آنان ،حداقل مدرک تحصيلي ليسانس پيش بيني شده است و شاغلين مشاغلي مانند :حسابدار،
كتابدار ،كارگزين وكاركنان سازمان دانش آموزي،كانون هاي فرهنگي و تربيتي ،دارالقرآن ،اردوگاه ها ،مجموعه هاي
ورزشي ،مدير اجرايي و كارشناس مسئول آزمايشگاه مركزي ،مدير پژوهش سرا و  ...براساس فرم شماره ( )2ارزشيابي
ميشوند.
ج – مديران دستگاه هاي اجرايي مستقر در مراكز استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها براساس فرآيند ذيل مورد
ارزشيابي قرار ميگيرند:
 -1مقام مسئول( ارزشيابي كننده) درستاد دستگاه ،مديركل واحد استاني ذيربط را براساس فرم شماره ( )1اين
دستورالعمل مورد ارزشيابي قرار ميدهد.
 -2مديركل استاني(ارزشيابي كننده) رؤساي ادارات شهرستاني را براساس فرم شماره ( )2اين دستورالعمل مورد
ارزشيابي قرار ميدهد.
 -3استانداران و فرمانداران در پايان دوره ارزشيابي به ترتيب مديران واحد استاني و رؤساي ادارات شهرستاني ذيربط را
براساس فرم شماره ( )3اين دستورالعمل مورد ارزشيابي قرار ميدهند.
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 -4نتيجه نهايي ارزشيابي عملكرد حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال در بند ( )14فرم شماره ( )3درج و براي اداره كل
امور اداري ستاد مركزي دستگاه يا اداره كل استان ارسال ميگردد.
 -5امور اداري ستاد دستگاه وكارشناس ارزشيابي عملكرد اداره كل استان به ترتيب با اخذ امتياز مكتسبه مديران كل
واحدهاي استاني و رؤساي ادارات شهرستاني ،امتياز نهايي را براساس دو سوم امتياز دستگاه اجرايي و يك سوم امتياز
استاندار و يا فرماندار محاسبه و نتايج آن را در «شناسنامه ارزشيابي» ارزشيابي شوندگان درج مينمايد.
د -مديران و معاونين واحدهاي آموزشي( مدير آموزگار) مطابق فرم شماره ( )4ارزشيابي مي شوند.
هـ  -براي ارزشيابي آموزگار ،دبير ،هنرآموز ،مدرس ،مربي پرورشي ،معلم راهنما ،مراقب سالمت ،معلـم تربيـت بـدني،
مسئول خوابگاه ،سرپرست آموزشي ،سرپرست شبانه روزي ،سرپرست بخـش ،متصـدي آزمايشـگاه ،متصـدي كارگـاه،
استادكار ،مشاور ،پزشك ،كادر توانبخشي ،مددكار و عناوين مشابه از فرم شماره ( )5استفاده گردد.
و -كاركنان پشتيبان (كادرخدماتي ،راننده ،باغبان ،نگهبان ،سرايدار ،شبگرد ،مسئول تاسيسات ،آشپز ،كمك آشپز و )...
مطابق فرم شماره ( )6مورد ارزشيابي قرار مي گيرند.
تذكار  :مسئوليت ارزش يابي كادر آموزشي مدارس برعهده مـدير آن واحـد سـازماني اسـت و توصـيه مـي گـردد بـراي
سهولت و سرعت بخشيدن به امور اين وظيفه مطابق جدول زير به معاون واحد آموزشي محول گردد.
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جدول شماره 1ـ منابع ارزيابي كاركنان
رديف

ارزشيابي شونده

1

مدير واحد آموزشي

منابع ارزيابي كننده
ارباب رجوع

تاييد كننده

ارزشيابي كننده

همكاران

رييس/مدير اداره آموزش و

مسئول آموزش دوره مربوط (با دريافت

مرئوسان ( كادر

انجمن اولياء و مربيان يا

نظر سايرمسئولين اداره مربوط)

آموزشي و اداري)

اولياء و دانش آموزان

2

معاونان

مدير

همكاران

انجمن اولياء و مربيان يا

3

كادر آموزشي

معاون مربوط در واحدآموزشي

همكاران

4

كاركنان پشتيبان واحد آموزشي

مدير

همكاران

5

مــدير آموزگــار و كــادر آموزشــي

مسئول آموزش دوره مربوط  /راهبر

همكاران

واحدهاي آموزشي فاقد مدير مستقل

آموزشي

6

معلم راهنما

مسئول مربوط

7

راهنماي شاهد طرح پراكنده

مسئول امور شاهد

8

مسئول آزمايشگاه مركزي و

مسئول آموزش دوره مربوط

اولياء و دانش آموزان

انجمن اولياء و مربيان يا

مسئول خدمات با دريافت نظر

9
10

كاركنان اداري

انجمن اولياء و مربيان يا
اولياء و دانش آموزان

ساير مسئولين واحدها
مسئول آموزش يا مسئول
نمايندگي

مديران و معلمان تحت

گزارش هاي دريافتي از

نظارت

مخاطبان

معاون ذيربط

مديران و معلمان

اوليا  /دانش آموزان مدارس

مدارس مرتبط

تحت پوشش

معاون ذيربط

مديران و معلمان

دانش آموزان مدارس تحت

مدارس تحت پوشش

پوشش

رييس اداره آموزش و پرورش

مديران و معلمان

دانش آموزان مدارس تحت

مدارس تحت پوشش

پوشش

مسئــول آموزش دوره مربوط

همكاران

مخاطبان (ارباب رجوع)

مديركل  /رييس اداره

مسئول آزمايشگاه مركزي و پژوهش سرا

پژوهش سرا

اداره

انجمن اولياء و مربيان يا

اولياء و دانش آموزان

كاركنان آزمايشگاه مركزي و

مسئول آموزش دوره مربوط در
مدير واحد آموزشي

اولياء و دانش آموزان

مدير پژوهش سرا

پرورش مربوط

مسئول مافوق

فرآيند اجرا و مراحل تكميل فرم هاي ارزشيابي :

 -1ارزشيابي كننده در آغاز دوره ارزشيابي ( مهر ماه هرسال ) حدود انتظارات خود را در چارچوب وظـايف شـغلي و
شرح وظايف به ارزشيابي شونده اعالم و ارزشيابي شونده پس از توافق و پذيرش وظايف محوله ،ضمن ثبت مشخصات
خود در رديف هاي  1تا  8را تكميل مي نمايد .تعداد وظايف با توافق ارزشيابي شونده و ارزشيابي كننده تعيين و توسط
ارزشيابي شونده در رديف  9فرم ثبت مي شود .نتايج كمي مورد انتظار در صورتجلسه(شوراي معلمان  /اداري) ثبـت و
نزد ارزشيابي كننده نگهداري مي شود و خالصه آن در محل مربوط درج و انتهاي رديف  9توسط ارزشـيابي شـونده و
ارزشيابي كننده با ذكر تاريخ امضاء مي شود .در صورت لزوم ارزشيابي كننده مي تواند عوامل اختصاصـي را بـا توافـق
ارزشيابي شونده و با توجه به شرايط و امكانات تغيير دهـد .بـراي ارزشـيابي سـاالنه مشـاغلي كـه در ايـن دسـتورالعمل،
معيارهاي عملكردي ارايه نگرديده است ،عوامل عملكردي با توجه بـه شـرح وظـايف كارمنـد و توافـق بـين ارزشـيابي
كننده و ارزشيابي شونده در فرم مربوط ثبت (توسط ارزيابي شونده ) و مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت و امتيـاز هـر
وظيفه با توجه به سقف امتيازات و تعداد وظايف توافق شده در محل مربوط ثبت مي گردد.
تذكار :1چنانچه فعاليتي مورد پذيرش ارزشيابي شونده قرار نگيرد با ارايه داليل منطقي ،نظر ارزشيابي كننده نافذ خواهد
بود.
تذكار :2ارزشيابي كننده موظف است ضمن نظارت بر فعاليت هاي ارزشيابي شـونده و بـه منظـور آگـاهي از كيفيـت و
ميزان تالش و كوشش وي در انجام وظايف محوله ،عملكرد ايشان را به طور مستمر و به دقت مورد بررسي قـرار داده و
نقاط قوت و ضعف آن را در فرم شماره  7ثبت و حسب مورد ،تدابيري براي تقويت عملكرد خوب و نيز اقداماتي براي
اصالح و بهبود عملكرد ضعيف به عمل آورد ،اطالعات مندرج در اين فرم مي تواند مبناي خوبي براي ارزشـيابي دقيـق
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عملكرد و رفتار فرد باشد ( .مي بايست مفاد فرم بررسي مستمر رفتار و عملكرد ،حداقل هر سـه مـاه يـك بـار بـه اطـالع
ارزشيابي شونده رسانده شود و به مدت يك سال پس از پايان دوره ارزشيابي به صورت محرمانه نـزد ارزشـيابي كننـده
نگهداري گردد).
 -2ارزشيابي كننده در طول دوره ارزشيابي با توجه به فرم هاي شماره  8و 9پيوست و يـا بـه نحـو مقتضـي ديگـر ،نظـر
مخاطبان ( ارباب رجوع /اولياء /دانش آموزان) و همكاران را در مورد عملكرد و رفتار ارزشيابي شونده اخذ و در پايان
دوره ،مورد بهره برداري قرار مي دهد.
 -3در پايان دوره ،حداكثر تا  10شهريور ماه ،فرم ارزيابي اوليه كه در ابتداي دوره ارزشيابي به رويت ارزشيابي شـونده
رسيده و عوامل اختصاصي آن توافق گرديده به ارزشيابي شونده ارايه خواهد شد و ايشان با توجه به عملكرد خويش در
طول دوره و نتايج كمي مورد انتظار ،فعاليت هاي انجام شـده در طـول دوره ارزشـيابي را بـا ذكـر مسـتندات در بخـش
(الف  )2-مرقوم نموده و نظر خود را در ارتباط با درصد تحقق فعاليت هاي خويش در طول دوره ارزشيابي در بخـش
مربوط «خود ارزيابي» ثبت مي نمايد .ارزشيابي شونده موظف است مدارک و مستندات الزم در ارتباط با فعاليت هـاي
خود را ( گواهي دوره ضمن خدمت ،تقدير نامه ،پيشنهد تاييد شده ،گواهي حضور در جلسات ،تجربيـات مـدون شـده
و  ) ...جهت بررسي و تعيين امتياز به ارزشيابي كننده ارايه نمايد.
 -4ارزشيابي كننده نيز در پايان دوره ارزشـيابي (حـداكثر تـا  15شـهريور مـاه)  ،براسـاس نتـايج ارزشـيابي سـاير منـابع،
اطالعات جمع آوري شده در طول دوره ،شاخص هاي مندرج در فرم و حدود انتظـارات تعيـين شـده و مـدارک ارايـه
شده از سوي ارزشيابي شونده  ،عملكرد و رفتار ارزشيابي شونده را مورد ارزشيابي قرار داده و امتياز هر عامل را با توجه
به دامنه امتياز مشخص شده در محل مربوط ثبت مي نمايد.
 -5ارزشيابي كننده پس از محاسبه امتيازات مكتسـبه از سـوي ارزشـيابي شـونده و تاييـد فـرم توسـط تاييدكننـده امتيـاز
ارزشيابي ،نتايج ارزشيابي را در پايان شهريور ماه به اطالع ارزشيابي شـونده مـي رسـاند و بازخوردهـاي الزم را بـه وي
ارايه و نتايج آن را در بند  10ثبت و نهايتاً فرم ها و ليست امتيازات فضلي ارزشيابي را به امور اداري تحويل مي دهد.
جدول شماره 3عوامل اختصاصي پيشنهادي دبيران دوره متوسطه
 1ـ رعايت نظم در شروع و خاتمه كالس و اداره مناسب كالس (معاون)
 2ـ استفاده از طرح درس (گروههاي آموزشي)
 3ـ رعايت بودجه بندي مطالب مورد تدريس (گروههاي آموزشي)
 4ـ استفاده از شيوه هاي تدريس مؤثر ،خالق و بكارگيري وسايل كمك آموزشي در فرآيند ياددهي ـ يادگيري (گروههاي آموزشي)
 5ـ ارايه موضوعات تحقيقاتي و مطالعاتي متناسب با برنامه درسي دانشآموزان (گروههاي آموزشي)
 6ـ پيگيري آموزشي و تهيه گزارش مستمر از وضعيت تحصيلي و تربيتي فراگيران و استفاده مناسب از دفاتر كالسي (معاون)
 7ـ همكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامههاي درسي و كالسي (معاون)
 8ـ انجام ارزشيابي مستمر با استفاده از شيوههاي نوين ارزشيابي (گروههاي آموزشي)
 9ـ طراحي سواالت امتحاني با رعايت اصول سنجش (گروههاي آموزشي)
 10ـ رعايت مقررات در تصميم اوراق امتحاني ،ثبت نمرات و تحويل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشي و رسيدگي به اعتراض فراگيران در موعد مقرر (معاون)
 11ـ همكاري با مسئولين و ساير همكاران واحد آموزشي در برگزاري امتحانات در حيطه وظايف شغلي (معاون)
 12ـ شركت يا همكاري در برگزاري جشنوارهها ،مسابقات ،فعاليتهاي علمي ،تربيتي و( ...معاون)
 13ـ عضويت و مشاركت فعال در گروه آموزشي آموزشگاه (معاون)
 14ـ شركت فعال در شوراي دبيران و ساير شوراهاي مدرسه (معاون)
 15ـ شناسايي و توجه به نيازها و تفاوتهاي فردي دانشآموزان و تالش در جهت رفع مشكالت درسي و تربيتي آنان (معاون)
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جدول شماره  4عوامل اختصاصي پيشنهادي هنرآموزان
 1ـ رعايت نظم در شروع و خاتمه كالس و كارگاه و اداره مناسب كالس (معاون فني)
 2ـ مشاركت در طراحي و برنامهريزي فعاليتهاي توليدي در كارگاه و آزمايشگاههاي هنرستان عنداللزوم (سرپرست بخش  /معاون فني)
 3ـ عضويت در انجمن هاي علمي آموزشي و همكاري فعال با آنها (سرپرست بخش  /معاون فني  /سرگروه آموزشي رشته مربوط)
 4ـ استفاده از شيوههاي برتر در ارايه مطالب تخصصي اعم از نظري و كارگاهي و تهيه نرم افزارهاي آموزشي و استفاده از كارگاههاي سمعي و بصري و امور فوق برنامه
(سرپرست بخش  /معاون فني)
 5ـ ارتباط ،هماهنگي و همكاري با ساير هنرآموزان در ارايه آموزش و ارزشيابي دروس تخصصي اعم از نظري و كارگاهي (سرپرست بخش)
 6ـ داشتن طرح درس و رعايت بودجه بندي مطالب مورد تدريس و اجراي آن به شيوههاي استاندارد در دروس اختصاصي رشته مربوط (سرپرست بخش  /معاون فني)
 7ـ مشاركت در ارزشيابي دروس و همكاري براي انجام مراقبت و مشاركت در اجراي امتحانات اعم از داخلي و نهايي (سرپرست بخش  /معاون فني)
 8ـ استفاده از لباس كا ر توسط خويش و ترغيب و الزام هنرجويان به پيوشيدن لباس كار در محيطهاي كارگاهي و آزمايشگاهي (سرپرست بخش  /معاون فني)
 9ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت و بهداشت در محيط كار (سرپرست بخش)
 10ـ مشاركت در تكميل صحيح و دقيق دفتر گزارش كارگاهها و آزمايشگاهها (سرپرست بخش)
 11ـ همكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامههاي درسي و كالسي (معاون فني)
 12ـ شركت يا همكاري در برگزاري جشنوارهها ،مسابقات ،فعاليتهاي علمي ،تربيتي و ...مرتبط (معاون فني)
 13ـ تالش در جهت رفع مشكالت درسي و تربيتي فراگيران (معاون فني)
 14ـ عضويت و شركت در جلسات تخصصي گروههاي آموزشي آموزشگاه  /منطقه (معاون فني)
 15ـ جلب مشاركت هنرجويان در نظام كارگاه و ابزار آالت مورد استفاده و حفظ و نگهداري تجهيزات و استفاده صحيح از موارد اوليه و مصرفي و رعايت اصول
صرفه جويي در محيط كارگاهي و آزمايشگاهي (معاون فني)

يادآوري  -مواردي كه در انتهاي هر جمله و در داخل پرانتز قيد شده  ،ارزيابي كننده آن شاخص مي باشد.
جدول شماره  5عوامل اختصاصي پيشنهادي معلم تربيت بدني
 -1شناسايي و توجه به نيازها و تفاوت هاي فردي دانش آموزان دوره تحصيلي مربوطه براي حل مشكالت آموزشي ،تربيتي و جسماني آنان
-2رعايت نظم ( پوشش مناسب ورزشي ،حضور به هنگام) و نكات ايمني در طي فرايند تدريس و تسلط بر اداره كالس با مشاركت دانش آموزان
-3بكارگيري شيوه هاي مناسب و موثر براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت و شوق و دلبستگي به دين و دانش در دانش آموزان
 -4استفاده از كتاب راهنماي معلم تربيت بدني ،طرح درس منطبق با كتاب و رعايت بودجه بندي در فرآيند تدريس و استفاده بهينه از زمان تعيين شده براي آموزش
 -5ارائه تمرين هاي ورزشي بعنوان تكاليف خارج از مدرسه و ارايه موضوعات تحقيقاتي در حد توان دانش آموزان و كنترل و نظارت بر انجام آنها
 -6استفاده مناسب از دفاتركالسي ثبت نمرات و گزارش مستمر از وضعيت تحصيلي و انضباطي تربيتي فراگيران  ،براي اطالع مسئولين واحد آموزشي و والدين و
همكاري و تالش براي رفع مشكالت
 -7همكاري با مسئولين مدرسه در تنظيم برنامه هاي درسي و كالسي و برگزاري آزمون هاي آموزشي و ورزشي مرتبط با درس تربيتبدني در حيطه وظايف شغلي
 -8ارزشيابي ورودي و مستمر از فرآيند ياددهي  ،يادگيري و بكارگيري نتايج ارزشيابي براي ارتقاء كيفيت آموزشي ،تربيتي و ورزشي
 -9رعايت اصول سنجش در انجام ارزشيابي ها و طراحي آزمون هاي علمي و عملي با توجه به اهداف دوره و پايه و رعايت مقررات در ارزيابي ،ثبت نمرات و
تحويل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشي و رسيدگي به اعتراض فراگيران در موعد مقرر
 -10همكاري در برگزاري فعاليتهاي مكمل درس تربيتبدني (در چهارچوب دستورالعملهاي مربوطه
 -11ا رائه فهرست اقالم مورد نياز و پيشنهادات الزم به مديريت مدرسه به منظور تأمين و رعايت نكات ايمني و بهداشتي فضاها ،تجهيزات و ملزومات ورزشي با اقتضائات
برنامه درسي ،فعاليت هاي مكمل درس تربيت بدني و شرايط اقليمي در ابتداي سال تحصيلي
 -12توجه به فرم سالمت و كسب اطالعات الزم از دانشآموزان و برنامهريزي مرتبط براي دانشآموزان داراي محدوديت جسمي و پزشكي
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جدول شماره  6عوامل اختصاصي پيشنهادي مراقب سالمت
 -1تهيه تقويم اجرايي ساليانه سالمت براساس وضعيت بومي و محلي استان مطابق برنامه ها وفعاليت هاي مصوب كميته برنامه ريزي وزارت متبوع و برگزاري مناسبت ها،
طرحها و برنامه هاي بهداشتي مطابق با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي
-2برگزاري برنامه هاي آموزش بهداشت جهت دانش آموزان بر اساس سند تحول بنيادين و سند جامعه سالمت و با اولويت (تغذيه سالم ،بهداشت و ايمني مدارس،بهداشت محيط ،بهداشت
دهان و دندان ،بهداشت فردي ،بيماريهاي واگير و غيرواگير و تشكلهاي بهداشتي سفيران سالمت،طرح دادرس و  ...در قالب برنامه خود مراقبتي

 -3اهتمام دربررسي وضعيت بهداشتي وسالمت دانش آموزان و معرفي دانش آموزان نيازمند به مراكز بهداشتي ودرماني با هماهنگي مديريت آموزشگاه
 -4آموزش مسائل بهداشتي از طريق سخنراني،آموزش چهره به چهره و فردي و استفاده از وسايل كمك آموزشي (از قبيل فيلم  ،كليپ،بازي واساليد و )...آموزش و
ارتقاءآگاهي دانش آموزاندر خصوص تغذيه سالم،سبك زندگي سالم و اهميت محيط زيست
 -5اقدام به تشكيل وتكميل شناسنامه سالمت و پيگيري مستمر وضعيت سالمت دانش آموزان و ثبت و درج اطالعات آن در شناسنامه ،كنترل واكسيناسيون و مراقبت و
حمايت از دانش آموزان نيازمند مراقبت هاي ويژه و كنترل بيماريهاي واگير دار ( پديكلوزيس و )...و غيرواگير
 -6كنترل و مراقبت مستمر بهداشت فردي دانش آموزان
 -7نظارت بر وضعيت بهداشت پايگاه تغذيه سالم وبهداشت محيط طبق ضوابط بهداشتي مدارس و رعايت دستورالعمل پايگاه تغذيه سالمعوامل اجرايي آن و نحوه
تغذيه دانش آموزان در داخل آموزشگاه
 -8كنترل و نظارت مستمر بر بهداشت محيط وايمني مدرسه،ارتقاي بهداشت سرويسهاي بهداشتي و آبخوريها و رعايت استاندارد فاصله آبخوري ها )......
 -9اهتمام در جهت تشكيل كميته سالمت آموزشگاه با مشاركت ساير همكاران و ساماندهي تشكلهاي سالمت محور در مدرسه و توسعه مهارتهاي مؤثر در بهداشت ،
ايمني و زيست محيطي
 -10تهيه و تنظيم آمارهاي بهداشتي واحد آموزشي ،شناسنامه سالمت دانش آموزان و استخراج نتايج آن جهت برنامه ريزي بهينه پيشرفت روند فعاليت هاي مربوطه

جدول شماره  7عوامل اختصاصي پيشنهادي مديران /معاونان واحد آموزشي استثنايي
-1سازماندهي نيروي انساني با هماهنگي اداره متبوع وابالغ شرح وظايف وانتظارات همكاران واحد آموزشي در ابتداي سال تحصيلي
 -2سازماندهي به منظور مشاركت همكاران  ،اولياء وفراگيران در فعاليت هاي جاري وفوق برنامه ( آموزشي ،پرورشي  ،تربيت بدني وتوانبخشي )
-3تدوين برنامه ساالنه وهفتگي كالسها واحدآموزشي با مشاركت همكاران متناسب با نياز دانش آموزان با نياز هاي ويژه واعالم آن قبل از شروع سال تحصيلي
-4ا ستفاده مناسب ومطلوب از نيروي انساني ( همكاران  ،اولياء وفراگيران واحد آموزشي )
-5اتشكيل منظم شوراها ( واحدآموزشي  ،معلمان ،تربيتي وفراگيران ) انجمن اولياءو مربيان واحدآموزشي
-6شناسايي عوام ل افت تحصيلي در واحد آموزشي وتالش براي بهبود كيفيت آموزشي با طراحي كالسهاي جبراني وترميمي با همكاري اولياء
-7ت مهيد مقدمات براي برگزاري واعزام همكاران وفراگيران به مسابقات  ،جشنواره هاواردوها
-8تالش براي برقراري روابط انساني مطلوب در محيط آموزشي
-9تالش براي فر اهم نمودن بستر مناسب براي گسترش فناوري در حوزه آموزشي وتوانبخشي در واحد آموزشي وتشويق همكاران ودانش آموزان براي بكارگيري آن
-10ف راهم آوردن بستر مناسب براي ارائه طرح ها وپيشنهادهاو ارتقاء كيفيت فعاليت هاي واحد آموزشي
-11ا بتكار  ،نوآوري وخالقيت در انجام وظايف شغلي و ابداع روش ها وشيوه هاي مؤثر در انتقال دانش ومهارت شغلي به ديگران
-12ارتقاء سطح بهداشت  ،سالمت روحي  ،جسمي وايمني واحد آموزشي ونظارت براجراي آن
-13نظارت وكنترل در فرآيند ياددهي ويادگيري وحسن اجراي ارزشيابي تحصيلي فراگيران
-14نظارت بر عملكرد كاركان (آموزشي وتوانبخشي،اداري،خدماتي )واحد آموزشي وارزشيابي آنان
-15نظارت بر ثبت نام فراگيران  ،صحت مدارک وسوابق تحصيلي آنان
-16ا جراي بخشنامه ها ونظارت بر ارسال پاسخ نامه هاي اداري در موعد مقرر وصدور گواهي ها  ،مدارک تحصيلي فراگيران و تأييد آنها
-17نظارت بر حسن اجراي مقررات  ،آيين نامه ها ومصوبات شوراها وانجمن اولياءومربيان واحد آموزشي
 -18استفاده مناسب ومطلوب از منابع مالي  ،تجهيزات وامكانات واحد آموزشي
 -19آماده سازي  ،حفظ ونگهداري فضاي واحد آموزشي  ،اموال  ،اسناد وتجهيزات
 -20ا نجام صحيح هزينه ها  ،دريافت ها وتنظيم اسناد مالي واحد آموزشي
-21ب رنامه ريزي به منظور جلب مشاركت ظرفيت نهادهاي محلي در جهت تقويت مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله
-22بهره گيري از امكانات موجوددر جهت ارتقاي منابع و فرصت ها وجذب مشاركت مردمي
-23ب رنامه ريزي در زمينه حمايت دانش آموزان الزم التوجه ( ايتام  ،چند معلوليتي ومحرومين و ) ...در طول دوره ارزشيابي
 -24حمايت ويژه از برنامه هاي اقدام پژوهي ودرس پژوهي وآموزش اوليا
-25تعامل سازنده با نماينده معلمان واولياء دانش آموزان در مديريت ونظارت مطلوب در امور مدرسه
 -26ارايه خدمات فراتر از شرح وظايف مصوب در جهت ارائه خدمات آموزشي،توانبخشي وحمايتي به دانش آموزان با نيازهاي ويژه
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جدول شماره  8عوامل اختصاصي پيشنهادي معلمان (آموزشي و توانبخشي ) در مدارس استثنايي
 -1رعايت نظم در شروع و خاتمه كالس
 -2استفاده از طرح درس
-3رعايت بودجه بندي مطالب مورد تدريس
-4ا ستفاده از شيوه هاي تدريس موثر  ،خالق و بكارگيري وسايل كمك آموزشي در فرآيند ياددهي – يادگيري
-5انجام فعاليت هاي پژوهش محور (اقدام پژوهي – درس پژوهي)
-6طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي و توانبخشي به صورت فردي و گروهي متناسب با نياز نوآموزان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه
-7ه مكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامه هاي درسي و كالسي متناسب با دانش آموزان با نيازهاي ويژه
-8ارزشيابي مستمر با استفاده از شيوه هاي نوين ارزشيابي در حوزه هاي آموزشي و توانبخشي
-9ط راحي سواالت امتحاني با رعايت اصول سنجش متناسب با شرايط  ،محدوديت ها و ويژگي هاي دانش آموزان با نيازهاي ويژه
-10ر عايت مقررات در تصحيح اوراق امتحاني و فعاليت هاي توانبخشي و ثبت نمرات و تحويل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشي و رسيدگي به اعتراضات فراگيران در موعد مقرر
-11ه مكاري با مسئولين و ساير همكاران واحد آموزشي در برگزاري امتحانات آموزشي و توانبخشي در حيطه وظايف شغلي
-12ش ركت يا همكاري در برگزاري جشنواره ها ،مسابقات  ،فعاليت هاي علمي ،تربيتي و توانبخشي و )...
-13عضويت و مشاركت فعال در گروه آموزشي و توانبخشي مدرسه
-14شركت فعال در شوراي معلمان و ساير شوراهاي مدرسه
-15ش ناسايي و توجه به نيازهاي فردي دانش آموزان و تالش در جهت رفع مشكالت درسي آنان
-16تعامل سازنده با خانواده دانش آموزان با نيازهاي ويژه در راستاي ارتقاء كيفيت آموزشي و توابخشي دانش آموزان
-17استفاده از و سايل و فناوري هاي آموزشي و توانبخشي (نرم افزار و وسايل كمك آموزشي و توانبخشي و  )...متناسب با نيازهاي دانش آموزان
 -18ا رايه خدمات فراتر از شرح وظايف مصوب در جهت ارائه خدمات آموزشي،توانبخشي وحمايتي به دانش آموزان با نيازهاي ويژه

جدول شماره  9عوامل اختصاصي پيشنهادي معلمان
 -1شناسايي و توجه به نيازها و تفاوت هاي فردي دانش آموزان دوره تحصيلي مربوط براي حل مشكالت آموزشي و تربيتي آنان
-2رعايت نظم در شروع و خاتمه كالس و تسلط بر اداره كالس با مشاركت دانش آموزان
-3بكارگيري شيوه هاي مناسب و موثر براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت و شوق و دلبستگي به دين و دانش در دانش آموزان
 -4استفاده از طرح درس و رعايت بودجه بندي و  ...در فرآيند تدريس  ،استفاده بهينه از زمان تعيين شده براي آموزش و تعيين تكاليف يا ارايه موضوعات تحقيقاتي در حد توان دانش آموزان و كنترل
و نظارت بر انجام آنها
 -5نظارت و كنترل بهداشت و سالمت دانش آموزان ،شناسايي دانش آموزاني كه داراي عالئم مرتبط با آسيب هاي اجتماعي و بروز رفتارهاي پرخطر مي باشند
 -6آموزش مهارت هاي خود مراقبتي و بهداشتي در جهت آگاه سازي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به دانش آموزان
 -7ارزشيابي مستمر از فرآيند ياددهي  ،يادگيري و بكارگيري نتايج ارزشيابي براي ارتقاء كيفيت آموزشي و تربيتي
 -8استفاده مناسب از دفاتركالسي ثبت نمرات و گزارش مستمر از وضعيت تحصيلي و انضباطي تربيتي فراگيران  ،براي اطالع مسئولين واحد آموزشي و والدين و همكاري و تالش براي رفع مشكالت
 -9رعايت اصول سنجش در انجام ارزشيابي ها و طراحي سواالت امتحاني با توجه به اهداف دوره و پايه و رعايت مقررات در تصحيح اوراق امتحاني  ،ثبت نمرات و تحويل به موقع آنها به دفتر واحد
آموزشي و رسيدگي به اعتراض فراگيران در موعد مقرر
 -10همكاري با مسئولين مدرسه در تنظيم برنامه هاي درسي و كالسي و برگزاري امتحانات در حيطه وظايف شغلي و شركت /همكاري در برگزاري جشنواره ها  ،مسابقات  ،فعاليت هاي علمي  ،تربيتي
 ,مكمل  ,فوق برنامه و...
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بررسي مستمر
رفتار،تالش ،كوشش و نحوه انجام

تعيين انتظارات شغلي

وظايف در چارچوب انتظارات تعيين شده

توسط مدير يا سرپرست

توسط ارزشيابي كننده در طول دوره

فرآيند اجراي ارزشيابي

سنجش عملكرد و رفتار توسط
منابع چندگانه و براساس اطالعات جمع آوري

ارايه باز خورد به

شده در طول دوره و در مقايسه با حدود

نحو مقتضي

انتظارات يا مصاديق اعالم شده

نكات قابل توجه :

 -1براي كسب امتياز معيار ارايه پيشنهاد سازنده و مستند سازي تجربيات ،مي بايست پيشنهاد در سـامانه مربـوط ثبـت و
توسط مسئولين امر تاييد شده باشد يا تجربيات فرد در طـول دوره ارزشـيابي بـراي انتقـال تجربيـات بـه سـاير همكـاران
تدوين گرديده و مورد تاييد ارزشيابي كننده قرار گيرد.
تذكار -1تاييديه هايي كه به نام افراد و به لحاظ اختراع ،ابتكار ،خالقيت و نوآوري توسط مراجع معتبـر علمـي ،هماننـد
اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي ،جشنواره خوارزمي ،موسسات تحقيقاتي وابسته بـه دانشـگاه هـاي دولتـي و
مجامع علمي معتبر بين المللي اعطا گرديده به شرط آن كه در راستاي وظايف شـغلي ارزشـيابي شـونده باشـد ،براسـاس
اهميت ،فراگيري و كميت با نظر ارزشيابي كننده تعيين امتياز مي گردد.
تذكار  -2تاييديه هاي كه به موجب ارايه طرح ارزنده و يا كسب رتبه براي انجام فعاليتي در راستاي وظايف شغلي و به
نام افراد در جشنواره ها ،همايش ها و  ...اعطا مي شود ،مشروط بر آن كه در بخش تقديرنامه ها ،امتيازي براي همكاران
محاسبه نشود با نظر ارزشيابي كننده تعيين امتياز مي شود.
تذكار -3تاليف يا ترجمه كتب و مقاالت تخصصي كه در زمينه شغلي تهيه گرديده در صورت چاپ بـا نظـر ارزشـيابي
كننده و سطوح كاربردي آن به عنوان مستندسازي تجربيات قابل امتيازدهي است.
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تذكار  -4پيشنهاد و يا فعاليتي كه در يك دوره ارزشيابي در سطوح مختلف ،مورد پـذيرش و تاييـد قـرار گرفتـه باشـد،
فقط امتياز باالترين سطح آن محاسبه مي شود
 -2در ارزشيابي ساالنه فقط به فعاليت هاي انجام گرفته در راستاي وظايف شغلي ،ثبت شده توسـط ارزشـيابي شـونده و
گواهي هاي صادره در همان دوره ارزشيابي ،امتياز تعلق خواهد گرفت.
 -3براي تقديرنامه هايي كه براي خدمات مشخصي و در همان دوره ارزشـيابي در راسـتاي انجـام وظـايف شـغلي و بـا
رعايت مفاد بخشنامه شماره  710/4مورخ  1388/2/13صادر و جنبه عمومي نداشته باشد امتياز اختصاص مي يابد.
تذكار -1تقديرنامه رييس واحد آموزشي ،مسئول كانون هاي فرهنگي و تربيتي و اردوگاه هـا داراي نـيم امتيـاز بـوده و
فقط براي كاركنان همان واحد سازماني قابل محاسبه مي باشد .مديران مدارس بـا تاييـد شـوراي مدرسـه مـي تواننـد بـا
اعطاي تقديرنامه از خدمات همكاران آن واحد آموزشي قدرداني نمايند.
تذكار -2تقدير نامه مدير /رييس شهرستان  /منطقه  /ناحيه بـراي همكـاران شـاغل در سـازمان هـا ،اداره كـل و حـوزه
ستادي فاقد امتياز مي باشد و فقط براي كاركنان تحت پوشش آن واحد سازماني محاسبه مي گردد.
تذكار -3تقديرنامه مديران كل استان ها براي همكاران شاغل در حوزه ستادي فاقد امتياز مي باشد.
تذكار -4ت قديرنامه روساي اردوگاه هاي كشوري و سرپرستان مدارس خارج از كشـور  ،داراي  1امتيـاز بـوده و فقـط
براي كاركنان همان حوزه محاسبه مي شود.
تذكار -5تقديرنامه هايي كه توسط مسئولين سازمان ها و اداراتي به جز آموزش و پرورش اعطا شده باشد ،در فرم هاي
ارزشيابي فاقد امتياز بوده و در صورت لزوم مسئولين آموزش و پرورش با پيشنهاد سازمان ها ،تقديرنامه مناسبي را تهيـه
و به ذينفع اعطا خواهند نمود.
تذكار -6تقديرنامه عمومي ،تقدير نامه اي است كه بدون ذكر نام و به مجموعـه اي ازكاركنـان اعطـا مـي شـود و فاقـد
امتياز است.
تذكار -7تقديرنامه اعطايي مديران كل استان ها به كاركنان ساير ادارات كـل ،فقـط بـا تاييـد كميتـه تشـويق اداره كـل
آموزش و پرورش ارزشيابي شونده قابل امتيازدهي است.
تذكار -8عبارت تقدير و تشكري كه در ابالغ انتصاب /عزل /بازنشستگي /ارجاع كار و  ...ثبت مـي گـردد فاقـد امتيـاز
مي باشد.
تذكار  -9معلمان راهنما مي توانند به كاركنان مدارس روستايي فاقد مدير مستقل تحـت پوشـش خـود تقديرنامـه اعطـا
نمايند .تقديرنامه هاي فوق از نظر امتياز با تقديرنامه هاي صادره از سوي مديران مدارس برابر مي باشد.
تذكار -10تقديرنامه هايي كه در امر انتخابات اعطا گرديده در ارزشيابي ساالنه كاركنان با پي نوشـت مسـئول بالفصـل
فرد ،امتياز تقديرنامه در همان سطح تاييد كننده (مسئول بالفصل) تعيين خواهد شد.
 -4ارزشيابي كننده با توجه به فرم شـماره ( )8و طبـق ضـوابط طـرح تكـريم اربـاب رجـوع (موضـوع بخشـنامه شـماره
 1900/195166مورخ  1381/10/4و حقوق شهروندي در نظام اداري موضـوع تصـويب نامـه شـماره  1127128مـورخ
 1395/12/28شوراي عالي اداري) و يا بكارگيري روش ها و يا فرم هاي ديگر ،نظر مخاطبان را به صورت محرمانه در
مورد ارزشيابي شونده اخذ و ميانگين امتيازات به دست آمده از فرم هاي نظر سنجي را در محل مربوط درج مي نمايد.
تذكار :1توصيه مي شود در صورت تشكيل انجمن اولياء و مربيان در واحد آموزشي ،فـرم نظرخـواهي توسـط نماينـده
انجمن اولياء و مربيان در زمان مناسب بين تعدادي از اولياء توزيع ،جمع آوري و امتياز نهايي به ارزشيابي كننـده اعـالم
گردد.
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تذكار : 2در مدارس بزرگساالن و فاقد انجمن اولياء و مربيان ،نظر شوراي دانش آموزي ،دانش آموزان و يا اولياء آنان
و ...مي تواند مبناي محاسبه امتياز باشد.
تذكار : 3در مدارس دوره متوسطه و بزرگساالن ،دريافت نظـر دانـش آمـوزان در ارتبـاط بـا كاركنـان واحـد آموزشـي
پيشنهاد مي گردد و در مورد ساير دوره هـاي تحصـيلي نظـر خـواهي از اوليـاء در رابطـه بـا كاركنـان واحـد آموزشـي
مناسبتر مي باشد.
تذكار :4امتياز اين بخش براي كاركناني كه فاقد ارباب رجوع مي باشند ،توسط ارزشيابي كننده تعيين مي گردد.
 -5براي امكان ثبت امتياز معيار رفتارشغلي فرد از نظر مرئوسان و همكاران ،ارزشيابي كننده با توجه به فرم شماره ( )9و
طبق ضوابط طرح تكريم ارباب رجوع و يا بكارگيري روش ها و يا فـرم هـاي ديگـر ،نظـر همكـاران و مرئوسـان را بـه
صورت محرمانه در مورد ارزشيابي شونده اخذ و ميانگين امتيازات به دست آمده از فرم هـاي نظـر سـنجي را در محـل
مربوط درج مي نمايد.
تذكار :1توصيه مي شود حتي المقدور فرم نظر خواهي از همكـاران توسـط نماينـده معلمـان /كاركنـان ،بـين همكـاران
توزيع ،جمع آوري و امتياز نهايي به ارزشيابي كننده اعالم گردد.
تذكار :2امتياز اين معيار براي ارزشيابي شوندگان بدون همكار و مدير آموزگاران با نظر ارزشيابي كننده ثبت مي شود.
تذكار : 3نظر خواهي از معلمان براي ارزيابي مدير و معاونان الزامي است.
 -5فرم هاي ارزيابي در سه نسخه تهيه مي گردد كه نسخه پيش نويس در واحـد سـازماني ارزشـيابي شـونده نگهـداري
مي شود ،نسخه دوم در صورت امكان در كاغذهاي آبي رنگ ،تايپ شده و بدون خدشـه و قلـم خـوردگي بـه همـراه
ليست امتيازات فضلي ارزشيابي كاركنان به امور اداري محل خدمت تحويل داده مي شود و نسـخه سـوم نيـز بـه ذينفـع
ارايه مي گردد.
 -6ليست امتيازات ارزشيابي كاركنان مطابق نمونه پيوست ،توسـط ارزشـيابي كننـده تكميـل و پـس از تاييدكارشـناس
ارزشيابي اداره ،امتيازات ارزشيابي در سيستم پرسنلي ثبت ،ليست امتيازات هر سال تحصيلي به صـورت مجلـد در امـور
اداري و فرم ارزشيابي در پرونده پرسنلي ذينفع نگهداري مي شود.
 -7در صورتي كه كارمند به نتيجه ارزشيابي خود معترض باشد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ رويت فـرم (حـداكثر تـا
پايان مهر ماه ) مي بايست درخواست كتبي خود را با ارايه مسـتندات بـه اداره محـل خـدمت خـود تحويـل دهد.كميتـه
رسيدگي به شكايات ارزشيابي كاركنان اداره ،موظف است حداكثر ظرف مدت  2ماه ( تا پايان آذر ماه ) نتيجه بررسي
را به صورت مكتوب به ذينفع اعالم نمايد .چنانچه ارزشيابي شونده به راي كميتـه معتـرض باشـد حـداكثر تـا ( )15روز
پس از دريافت نظر كميته مي تواند اعتراض خود را به كميته رسيدگي به شكايات ارزشيابي سطح باالتر ارايه نمايد.
 -8امتناع از امضاء فرم ارزشيابي و يا ثبت نظرات ،مالک درخواست بررسي و تجديد نظر نيست.
 -9در صورت تغيير امتياز ارزشيابي پس از رويت امتياز توسط ارزشيابي شونده ،مي بايست موضوع به صورت مكتوب
از طريق ارزشيابي كننده به ارزشيابي شونده ابالغ گردد و يا فرم مجدداً توسط ارزشيابي شونده امضاء گردد.
 -10ارزشيابي كننده موظف است در طول دوره ارزشيابي به نحو مقتضي همكاران ،اولياء ،دانش آموزان و مخاطبان را
نسبت به اهداف ارزشيابي ،آشنا و نظر آنان را در مورد ارزشيابي شونده در فرم هاي مربوط اخذ و حداقل تا يـك سـال
پس از اتمام دوره ارزشيابي به صورت محرمانه نزد خود نگهداري نمايد.
 -11توصيه مي شود ،ادارات آموزش و پرورش به گونه اي برنامه ريزي نماينـد كـه سـرگروه هـاي آموزشـي ،معلمـان
راهنما ،حداقل سالي يك بار از واحدهاي آموزشي بازديد نموده و عملكرد كاركنان را با توجه بـه وظـايف محولـه بـه
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صورت تخصصي مورد ارزشيابي قرار دهند و نتيجه را به مسئولين امـر اطـالع دهنـد و ارزشـيابي كننـدگان موظفنـد در
ارزشيابي همكاران ،موارد ثبت شده را مد نظر داشته باشند.
 -12ارزشيابي كاركنان واحدهاي آموزشي كه فاقد معاون مي باشند توسط مدير واحد آموزشي انجام خواهد گرفـت و
تاييد كننده فرم هاي ارزيابي آنان ،مسئول دوره آموزش مربوط در شهرستان /منطقه /ناحيه مي باشد.
 -13ارزشيابي كاركنان شاغل در مدارس استعدادهاي درخشان ،استثنايي و نهضت سوادآموزي از نظر ارزشيابي كننده ،
تاييد كننده و كاربرد نتايج ،همانند مدارس عادي است.
 -14ارزشيابي روساي ادارات آموزش و پرورش بر عهـده مـديركل آمـوزش و پـرورش اسـتان مـي باشـد و ارزشـيابي
مديركل آموزش و پرورش استان توسط مقام عالي وزارت انجام مي شود و براي سهولت و سرعت بخشيدن به امور اين
وظيفه قابل تفويض به افراد ديگر مي ب اشد ولي تاييد كننـده فـرم ارزشـيابي مسـئولين اعـالم شـده بـه ترتيـب مـدير كـل
آموزش و پرورش استان و مقام عالي وزارت مي باشد.
 -15تاييد كننده فرم هاي ارزشيابي كليه كاركناني كه مستقيماً با رييس اداره آموزش و پرورش و يا مدير كل آمـوزش
و پرورش استان همكاري مي نمايند به ترتيب ريـيس اداره آمـوزش و پـرورش /مـدير كـل آمـوزش و پـرورش اسـتان
مي باشد و از ارسال فرم هاي ارزشيابي براي تاييد به مراجع باالتر خودداري گردد و در صورت لـزوم مراتـب از طريـق
اداره كل امور اداري ابالغ خواهد شد.
 -16تعيين رابط براي پيگيري امور ارزشيابي و انتخـاب تعـدادي از همكـاران بـراي نظـارت بـر امـر ارزشـيابي ،بررسـي
مستندات و جلوگيري از تضيع حق كاركنان ساعي تاكيد مي گردد.
 -17ارزشيابي كنندگان مي بايست پس از اطمينان نسبت به موارد درج شـده در فـرم هـاي ارزشـيابي  ،امتيـاز ارزشـيابي
شونده را تعيين و در صورت وجود اعتراض ،پاسخگو باشند.
 -18تعيين امتياز ارزشيابي كاركنان قبل از اتمام دوره مجاز نمي باشد و ارزشيابي كنندگان موظفند مدارک و مستندات
ارايه شده از سوي ارزشيابي شوندگان را قبل از اعالم امتياز اخذ و مورد توجه قرار دهند.
 -19هرگونه تغيير امتياز پس از اعالم نتايج ارزشيابي به جز با راي كميته رسيدگي به شكايات ارزشيابي مجوزي ندارد.
 -20مي بايست فرم ها و ليست امتيازات ارزشيابي كاركنان تا پـانزدهم مهرمـاه بـه كارشناسـان ارزشـيابي ارايـه گـردد و
كارشناسان موظفند در اسرع وقت بررسي و اقدام الزم را معمول دارند.
 -21مامورين شاغل در مدارس غير انتفاعي ،توسط مسئول مربوط در اداره ،ارزيابي خواهند شد و تاييد فـرم ارزشـيابي
آنان توسط مسئول مافوق ارزشيابي كننده انجام خواهد گرفت.
 -22مسئوليت امتيازات ثبت شده و بررسي مدارک و مستندات بر عهده ارزشيابي كننده مـي باشـد و نظـارت بـر حسـن
امور بر عهده كارشناسان ارزشيابي است.
 -23افرادي كه به صورت موظف در بيش از يك واحد آموزشي فعاليت مي نمايند ،فرم ارزشيابي آنان در واحدي كـه
بيشترين ساعت كاري را دارند تكميل خواهد شد و چنانچه ميزان ساعت كار در مدارس برابر باشد ،مدير واحد سازماني
اصلي ،تكميل فرم ارزشيابي فرد را برعهـده خوا هـد داشـت و مـديران مـدارس ديگـر موظفنـد نحـوه عملكـرد و رفتـار
كاركنان مورد اشاره را حداكثر تا پانزدهم شهريور به صورت محرمانه به مدير مدرسه تكميل كننده فرم ارزشيابي اعالم
نمايند.
 -24فرم ارزشيابي راهنمايان تمام وقت و راهنماياني كـه بـيش از نيمـي از سـاعات موظـف خـود را بـا اداره همكـاري
مي نمايند ،توسط مسئول مربوط در اداره تكميل خواهد شد.
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 -25ادامه فعاليت نيروهاي غير رسمي (پيماني ،قراردادي ،حق التدريس و  ) ...منوط به اخـذ حـداقل  70امتيـاز از فـرم
ارزشيابي مربوط ،نياز واحد سازماني ،وجود اعتبار ،تاييد گزينش و عدم محكوميـت براسـاس مـاده  91قـانون مـديريت
خدمات كشوري و تاييد موضوع از طريق اموراداري است .افرادي كه حدنصاب الزم را كسب ننمايند ،ادامـه خـدمت
آنان بعد از اتمام زمان رسيدگي به شكايات و اعالم نظر قطعي امكان پذير نخواهد بود.

جدول زمان بندي مراحل ارزشيابي
مراحل ارزشيابي

زمان

اقدام

نكاتي كه بايد مورد توجه قرار گرفته شود .

كننده

ارزشيابي  -ارزش يابي شونده بايد به طور شفاف از وظايفي كه قرار است در طول دوره انجام دهد و
 -1تعيين انتظارات
شغلي

مهرماه

كننده و

نيز از نحوه انجام آن براساس انتظارات ارزشيابي كننده و شرح وظايف خود مطلع گردد.

ارزشيابي  -پس از توافـق ،ارزشـيابي شـونده ،قسـمت مربـوط در ذيـل بنـد «الـف »1رديـف  9فـرم
شونده

ارزشيابي را امضاء مي نمايد.
 نقاط قوت و ضعف عملكرد ارزشيابي شوندگان در فرم بررسي مستمر رفتار و عملكردبه صورت مجزا  ،توسط ارزشيابي كننده ثبت مي گردد.

 – 2بررسي مستمر

 -حداقل هر سه ماه يك بار ،موارد ضروري ثبت شده در فرم هاي بررسي مستمر رفتار و

رفتار و عملكرد
درطول دوره

در طول دوره

(تكميل فرم

ارزشيابي عملكرد به اطالع ارزشيابي شونده رسانده ميشود.
كننده

 الزم است فرم هاي بررسي مستمر رفتار و عملكرد در صورت لزوم به رويت بازرسـاناداره رسانده شود و موارد ثبت شده توسط آنان مالحظه و تاييد گردد.

مربوط)

 ف رم هاي نظرسنجي از همكـاران ،اوليـاء و دانـش آمـوزان و ...قبـل از پايـان امتحانـاتخردادماه جمع آوري شود.
در انتهاي دوره
 -3سنجش

(حداكثرتا 15
شهريور)
حداكثر تا

 -4ارايه بازخورد

پايان شهريور
ماه

ارزشيابي
كننده
ارزشيابي
كننده

 عملكرد و رفتار ارزشيابي شونده با در نظر گرفتن اطالعات طـول دوره و در مقايسـه بـاشاخص هاي سنجش و انتظارات توافق شده در آغاز دوره مورد مقايسه و ارزشيابي قـرار
مي گيرد.
 ارزشيابي شونده در پايان دوره از امتياز ارزشيابي و نقاط قـوت و ضـعف خـود مطلـع وفرم را امضاء مي نمايد.

كاربردهاي نتايج ارزشيابي
در راستاي شايستهگرايي در تصميمات اداري و مسير خدمتي مديران و كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي
و نيز برقراري ارتباط بين نظام ارزشيابي عملكرد و ديگر نظام هاي مديريت منابع انساني از نتيجه ارزشيابي عملكرد
ساالنه در موارد زير استفاده ميشود:
 -1استفاده از نتايج ارزشيابي در تغيير شغل :

به منظور انطباق استعدادها و تواناييهاي ارزشيابيشوندگان با نيازمنديها و الزام هاي مشاغل مورد تصدي و افزايش
كارايي آنان ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات ،نتايج ارزشيابي در انتصاب به پستهاي باالتر به شرح زير مورد
استفاده قرار ميگيرد:
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 براي انتصاب مديران به پستهاي باالتر ضمن رعايت مقررات مربوط ،كسب حداقل  85امتياز در ارزشيابي ساالنهالزامي است.
 واحد منابع انساني در دستگاه ،فهرست افراد فوق را به منظور اقدام مقتضي به امور اداري ارسال مي نمايد. امور اداري دستگاه با كسب نظر از مقام مافوق واحدهاي ذيربط نسبت به برنامه ريزي شغلي آنان اقدام خواهد نمود. -2استفاده از نتايج ارزشيابي در آموزش و توانمندسازي :

الف  :دوره هاي آموزشي شغلي :ارزشيابي شوندگاني كه در عوامل اختصاصي عملكرد ،حدنصاب امتيازات تعيين شده
در جدول كاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري را كسب ننمايند ،بايد در ابتداي دوره ارزشيابي بعد ،دوره هاي
آموزشي شغلي مربوط را در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران بگذرانند.
ب  :دوره هاي مديريتي :ارزشيابيشوندگاني كه در عوامل عمومي مديريتي ،حدنصاب امتيازات تعيين شده در
"جدول كاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري" را كسب ننمايند ،بايد در ابتداي دوره ارزشيابي بعد دوره هاي
آموزشي مديريتي مربوط را در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران بگذرانند.
ج  :دوره هاي عمومي :ارزشيابي شوندگاني كه در معيار رفتار ،حد نصاب امتيازات تعيين شده در "جدول كاربرد نتايج
ارزشيابي در تصميمات اداري" را كسب ننمايند ،بايد در دوره ارزشيابي بعد ،در دوره هاي آموزش عمومي مربوط به
معيار در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران شركت نمايند .همچنين ارزشيابي شوندگاني كه در عامل عمومي
پشتيبان ،حد نصاب امتيازات تعيين شده در "جدول كاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري" را كسب ننمايند ،بايد
در دوره ارزشيابي بعد در دوره هاي آموزش عمومي و نيز دوره هاي مديريتي مربوط به معيار شركت نمايند.
د :برخورداري از فرصت هاي آموزشي خارج از كشور(بورس) :ارزشيابي شوندگاني كه مجموع امتياز ارزشيابي
عملكرد آنها در سه سال متوالي و يا پنج سال متناوب حداقل  85باشد در معرفي به دوره هاي آموزشي خارج از كشور
(بورس) از اولويت برخوردار هستند.
 -3بازخريدي :ارزشيابي شوندگاني كه امتياز ارزشيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي و يا چهار سال متناوب
حدنصاب نمره ارزشيابي ( 50امتياز) را كسب ننمايند در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي بازخريد ميگردند.
 -4تمديد قرارداد كارمندان پيماني وكاركنان قراردادي :كارمندان پيماني و كاركنان قراردادي در صورت كسب
حداقل  70امتياز از مجموع عوامل فرم ارزشيابي عملكرد قرارداد آنها با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط تمديد
خواهد شد.
فرآيند رسيدگي به شكايات امتيازات ارزشيابي عملكرد
در جهت استقرار نظام ارزشيابي و اجراي صحيح فرآيندآن به صورت عادالنه و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق
مديران و كارمندان ،دستورالعمل رسيدگي به شكايات مربوط به نتيجه ارزشيابي به شرح زير ميباشد:
 -1براي رسيدگي به شكايات ارزشيابي مديران و كارمندان در هر دستگاه و واحد استاني مربوط ،كميته رسيدگي به
شكايات ارزشيابي با تركيب زير تشكيل ميشود :
الف :در ستاد دستگاه :مديركل امور اداري ،مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و دو نفر به انتخاب
وزير يا باالترين مقام دستگاه
ب :در واحدهاي استاني  :باالترين مسئول واحد ارزشيابي و دو نفر به انتخاب مديركل
ج :در واحدهاي شهرستاني /منطقه اي و نواحي :باالترين مسئول واحد ارزشيابي و دو نفر به انتخاب رييس اداره
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 -2مديران و كارمنداني كه نسبت به نتايج و امتيازات ارزشيابي خود اعتراض داشته باشند ،ميتوانند شكايت خود را
ظرف مدت يك ماه پس از رويت فرم ارزشيابي به كميته رسيدگي به شكايات تسليم نمايند.
 -3شكايات ارزشيابي مديران و كارمندان شاغل درحوزه ستاد دستگاه ها و نيز آن گروه از مديران وكارمندان
واحدهاي استاني كه ارزشيابي كننده و يا تائيد كننده فرم ارزشيابي آنان عضو كميته رسيدگي به شكايات استان باشد در
كميته رسيدگي به شكايات ستاد دستگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد .شكايات ارزشيابي ساير كارمندان واحدهاي
استاني در كميته رسيدگي به شكايات ارزشيابي استان طرح و رسيدگي ميشود .شكايات ارزشيابي مديران و كارمندان
شاغل در ادارات شهرستان/منطقه /ناحيه كه ارزشيابي كننده و يا تائيد كننده فرم ارزشيابي آنان عضو كميته رسيدگي به
شكايات آن اداره باشد در كميته رسيدگي به شكايات استان مورد رسيدگي قرار ميگيرد و شكايات ارزشيابي ساير
كارمندان در كميته رسيدگي به شكايات ارزشيابي اداره طرح و رسيدگي ميشود.
 -4امور اداري در حوزه ستاد دستگاه به عنوان دبيرخانه كميته رسيدگي به شكايات اقدامات الزم را انجام خواهد داد و
ضمن دريافت شكايات ارزشيابي مديران و كارمندان ،نسبت به جمع آوري اطالعات الزم در مورد موضوع شكايت
اقدام و نتيجه را به منظور اتخاذ تصميم مقتضي و صدور راي به كميته رسيدگي به شكايات ارايه خواهد نمود .در مراكز
استان ها و شهرستان ها اين وظيفه به عهده امور اداري مربوط ميباشد.
-5كميته رسيدگي به شكايات پس از بررسي نتايج تحقيقات به عمل آمده با اكثريت آراء تصميم خود را مبني بر تائيد
و يا رد نتيجه ارزشيابي مديران و كارمندان شاكي را حداكثر ظرف مدت دو ماه به امور اداري مربوط اعالم مي نمايد.
 -6امور اداري مكلف است در صورت تغيير نتيجه ارزشيابي براساس نظر كميته رسيدگي به شكايات ،ضمن انعكاس
راي كميته به مديران و كارمندان شاكي ،نسخ فرم ارزشيابي را جهت اقدام مقتضي به امور اداري واحد متبوع مديران و
كارمندان تحويل نمايند .بديهي است در اين صورت كليه حقوق معوقه مديران و كارمندان شاكي از تاريخ استحقاق به
آنان اعطا خواهد شد.
 -7چنانچه در بررسيها محرز گردد كه نتيجه ارزشيابي عمداً موجب تضييع حق ارزشيابي شونده گرديده است ،امور
اداري مربوط (حسب مورد) موضوع را به اطالع باالترين مقام دستگاه و يا واحد استاني جهت اتخاذ تصميمات مقتضي
در مورد ارزشيابي كننده و يا تائيد كننده خواهند رساند.
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