
 عملكرد ارزيابي -  يازدهم فصل  ٥١

 

 در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و           -تبصره  
بازنشـستگی هـر یـک از        هـای مـشمول کـسور       العـاده   فوق
دان که به موجب قـوانین و مقـررات قبلـی دریافـت             کارمن
کاهش یابد، تـا میـزان دریـافتی قبلـی، تفـاوت             نمودند  می
بیـق ضـمن     تط تق دریافت خواهند نمود و ایـن تفـاو        تطبی

ــدی   ــای بع ــا ارتقاه ــوقی ب ــم حق ــ،درج در حک ستهلک  م
محاسبه حقوق بازنشستگی   در  این تفاوت تطبیق    . گردد  می

  .ددگر یا وظیفه نیز منظور می
پرداختی به مشمولین این قـانون اعـم          کلیه مبالغ  -79ماده  

در فـیش    بایـد  هـا،   و هزینـه  مستمر، غیر مستمر، پـاداش :از
 .حقوقی کارمندان درج گردد

تصویب این   این فصل از تاریخاجرائی  نامه  آئین-80ماده 
 بـه   مـاه بـا پیـشنهاد سـازمان    3قانون حداکثر ظـرف مـدت       

 اجرائـی ی هـا  دسـتگاه رسـد و   مـی   وزیـران هیأتتصویب 
مــاه پــس از ابــالغ ) 3(نــد حــداکثر ظــرف مــدت ا ظــفوم

هـای مربـوط نـسبت بـه صـدور       و دستورالعمل ها نامه آئین
   .احکام اقدام نمایند

 عملکرد  ارزیابی- فصل یازدهم 

ــاده   ــتگاه -81م ــا دس ــیی ه ــفاجرائ ــد براســاس ا  مکل ن
 وزیران  هیأت به تصویب    سازمان  با پیشنهاد  ای که   نامه  آئین
 رسـد، بـا اسـتقرار نظـام مـدیریت عملکـرد مـشتمل بـر             می



  ٥٢  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

های   ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه      
وری را در  میــزان بهــره  ســنجش و ارزیــابی عملکــرد و  

ــه    ــه مــورد اجــرا گذاشــته و ضــمن تهی واحــدهای خــود ب
و منظم، نتـایج حاصـل را بـه سـازمان      ای ههای نوب گزارش

  .گزارش نمایند
اسـتقرار نظـام مـدیریت     ظـف اسـت  و م سـازمان -82ماده 

 پیگیـری و   اجرائـی ی  هـا   دستگاهعملکرد را در سطح کلیه      
ی هـا   دستگاهو هر سال گزارشی از عملکرد        نظارت نموده 

ی و  اختصاص های  و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص      اجرائی
ــانون را براســاس    عمــومی و نحــوه اجــرای احکــام ایــن ق

 وزیران هیأتپیشنهاد سازمان به تصویب  ای که با نامه آئین
ــه رئــیس جمهــور و مجلــس شــورای  مــی  رســد، تهیــه و ب
 .المی ارائه نمایداس

ــاده  ــازمان-83م ــاس    و م س ــاله براس ــر س ــت ه ــف اس ظ
ــاخص ــای ش ــین ه ــزارش   ب ــی و گ ــای در الملل ــافتی از ه ی
ابالغـی،   انـداز   ربط، پس از انطباق با چشم       ی ذی ها  دستگاه

ــا ســایر   جایگــاه و میــزان پیــشرفت کــشور را در مقایــسه ب
کشورهای جهان تعیین وگزارش الزم را به رئیس جمهور         

 و مجلس شورای اسـالمی ارائـه نمایـد و از نتـایج آن در    
  .تفاده نماید اسهای توسعه تدوین راهبردهای برنامه



  قانون مدیریت خدمات کشوري) 82(و ) 81(ارزیابی عملکرد موضوع مواد  آیین نامه
 

 و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران
 بند "ط" جزء رعایت با و -  1386 مصوب ـ کشوري خدمات مدیریت قانون 82 و 81 مواد استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه

  .نمودند موافقت ذیل شرح به را یادشده مواد اجرایی نامه  آیین 1/10/1386 مورخ  ه38856ت/158795 شماره تصویبنامه) 1(

  :موظفند کشوري خدمات مدیریت اجرایی هاي دستگاه کلیه - 1 ماده 

 راستاي در کمی اهداف تعیین با را ساالنه عملیاتی هاي برنامه و نموده تهیه قانونی تکالیف چارچوب در را خود راهبردي  برنامه ـ الف
  .نمایند تدوین راهبردي برنامه

 و مدیران سازمان، سطح سه در وابسته هاي سازمان و مؤسسات استانی، واحدهاي گرفتن نظر در با را عملکرد ارزیابی نظام ـ ب
   .نماید مستقر اختصاصی و عمومی هاي شاخص مبناي بر و کارکنان

 و مدیریت توسعه معاونت سوي از که بود خواهد دستورالعملی اساس بر کارکنان و مدیران عملکرد ارزیابی فرآیند و نحوه: تبصره
  .گردد می ابالغ جمهور رییس انسانی سرمایه

 و مدیران کارکنان، که طوري به نماید، مستقر کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در را عملکرد مقابل در پاسخگویی نظام ـ ج
 دیگر و ذیصالح مراجع مافوق، مسؤولین مقابل در خود عملکرد پاسخگوي محوله وظایف و قانونی تکالیف چارچوب در سازمان
   .باشند ذینفعان

 صورت به مشخص بندي زمان با وابسته مؤسسات و ها سازمان استان، ستاد، سطوح در را عملکرد هاي داده آوري جمع نظام دـ
  .نمایند مستقر منسجم و یکپارچه

 که پذیرد صورت نحوي به دانش و اطالعات به خام هاي داده تبدیل که طوري به. نمایند مستقر را عملکرد ي ها داده تحلیل نظام ـ  ه
  .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان، عملکرد بهبود جهت در شده حاصل دانش بکارگیري زمینه

 موجود، وضعیت مشکالت و موانع ضعف، نقاط رفع ضمن که نمایند فراهم نحوي به را عملکرد ارزیابی نتایج از استفاده وکار ساز ـ و
  .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان، عملکرد بهبود و وري بهره ارتقاي زمینه

 اقدام اختصاصی و عمومی هاي شاخص ابعاد در خودارزیابی گزارش تدوین به نسبت عملکرد مدیریت نظام فرآیند اساس بر ـ ز
 ارایه انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به منظم و اي دوره صورت به را وري بهره و ها برنامه اهداف تحقق میزان و نموده
  .نمایند



 توسعه معاونت در مستقر عملکرد مدیریت نظام جامع سامانه راستاي در را  ه دستگا عملکرد مدیریت نظام اجرایی فرآیند ـ ح
 همچنین و دستگاه با معاونت همزمان نظارت و ارتباط امکان که نحوي به نمایند مکانیزه جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

  .گردد فراهم وابسته مؤسسات و استانی واحدهاي با دستگاه ستاد

 فعالیت دستگاه مقام باالترین نظر زیر که) شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی( دستگاه عملکرد مدیریت دفاتر: تبصره
  .دارند عهده به را عملکرد مدیریت نظام اجراي و استقرار مسؤولیت نمایند، می

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سوي از که هایی دستورالعمل اساس بر و عملکرد مدیریت نظام چارچوب در ها استانداري - 2 ماده
 در حاصله نتایج از برداري بهره ضمن و قرارداده ارزیابی مورد را استان اجرایی هاي دستگاه شود، می ابالغ جمهور رییس انسانی
  .نمایند  ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به را مربوط گزارش ها، گیري تصمیم و ها ریزي برنامه

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تکالیف - 3 ماده 

 اهمیت ضریب همراه به استانی و ملی سطح دو در را اجرایی هاي دستگاه عملکرد ارزیابی عمومی هاي شاخص و محورها ـ الف
 براي سال هر ماه بهمن پایان تا حداکثر و نموده تدوین استانی و ملی سطح در اجرایی هاي دستگاه همکاري با ها شاخص و محورها
  .نماید ابالغ ها استان و اجرایی هاي دستگاه به آتی سال عملکرد ارزیابی

 سوي از شده پیشنهاد استانی هاي برش و عملکرد استاندارد اهمیت، ضریب عملکرد، ارزیابی اختصاصی هاي شاخص محورها، ـ ب
 پایان تا حداکثر و نموده نهایی تدوین جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت همکاري با را اجرایی هاي دستگاه

  .نماید نظارت آنها اجراي بر و ابالغ دستگاه به آتی سال بودجه اختصاص و عملکرد ارزیابی براي سال هر ماه بهمن

  .شد خواهد ابالغ ها دستگاه به متعاقباً احتمالی هاي مغایرت شود، انجام ها شاخص ابالغ از بعد ساالنه بودجه تصویب چنانچه: تبصره

 گزارش و نموده تحلیل و بررسی اختصاصی و عمومی هاي شاخص بعد دو در را اجرایی هاي دستگاه عملکرد ارزیابی گزارش ـ ج
  .نماید ارایه اسالمی شوراي مجلس و جمهور رییس به تدوین از پس   را ها دستگاه عملکرد ارزیابی جامع

  .نماید مکانیزه اجرایی، هاي دستگاه عملکرد از گیري گزارش و پیگیري نظارت، هدف با را عملکرد مدیریت نظام جامع سامانه ـ د

 سه مدت ظرف را اجرایی هاي دستگاه در) یازدهم فصل( عملکرد مدیریت نظام استقرار نحوه به مربوط اجرایی هاي  دستورالعمل ـ  ه
  .نماید ابالغ نامه آیین این تصویب از پس ماه

 ردیف ب بند اجراي جهت در آنها تشویق نحوه و اجرایی هاي دستگاه موفقیت میزان تعیین منظور به را مناسب اجرایی سازوکار ـ و
  .نماید فراهم کشوري خدمات مدیریت قانون 68 ماده 6

 جویی صرفه منابع محل از شوند منابع در جویی صرفه و کیفی شاخص از درصد هشتاد تحقق به موفق که مدیرانی - 4 ماده 
 مدیریت توسعه معاونت دستورالعمل اساس بر  را کشوري خدمات مدیریت قانون) 68( ماده) 6( و) 5(بندهاي العاده فوق توانند می

  .نمایند پرداخت جمهور رییس انسانی سرمایه و



 و محاسبه را دستگاه هر سرانه هزینه یا ها فعالیت شده تمام قیمت جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت - 5 ماده 
  .کرد خواهد اعالم

    .است رسید جمهوري ریاست محترم مقام تأیید به 9/1/1389 تاریخ در تصویبنامه این



فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان "ستورالعمل اجرایی د
 "قانون مدیریت خدمات کشوري) 5(قراردادي مشمول ماده 

ك مورخ 43915ت/231327قانون مدیریت خدمات کشوري به شماره ( 48(ماده ) 3(آیین نامه اجرایی بند ( 1(در اجراي ماده 
و نیز در راستاي استقرار نظام مدیریت عملکرد، به پیوست دستورالعمل اجرایی  قانون مذکور (49(ماده  2و بند  21/11/1388

ادي مشمول قانون مدیریت خدمت کشوري، به فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قرارد
 :گردد فرم و سه پیوست، به شرح ذیل ابالغ می 3انضمام 

 :تعاریف و اصطالحات - 1ماده 

 مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادي :مدیران و کارمندان

ش و ارزش گذاري ساالنه عملکرد مدیران و یکی از زیرنظام هاي مدیریت عملکرد است که به منظور سننج :ارزشیابی عملکرد
کارمندان با استفاده از روش ها و ابزارهاي الزم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزان تحقق برنامه هاي مورد توافق بین 

 .ارزشیابی شونده و مقام مسؤول انجام می گیرد

هاي عملیاتی ساالنه توسط ارزشیابی شونده در طول دوره محورها و اقداماتی هستند که براي تحقق برنامه  :عوامل اختصاصی
 .ارزشیابی انجام می گیرد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند

نقش ها و مهارت هاي عمومی مدیریتی از جمله برنامه ریزي، اجرا، نظارت و ارزشیابی هستند که  :عوامل عمومی مدیریتی
 .ابی اجرا می گردد و مورد ارزشیابی قرار می گیرنددر طول دوره ارزشی) مدیر(توسط ارزشیابی شونده 

عواملی هستند که به عنوان پشتیبان موجب تسریع و تسهیل عملکرد ارزشیابی شونده در انجام برنامه  :عوامل عمومی پشتیبان
 .هاي مورد توافق در طول دوره ارزشیابی می شود

ویقات هستند که ارزشیابی شونده در طول دوره ارزشیابی از آنها شامل عوامل توسعه اي، عوامل رفتاري و تش :عوامل فرایندي
  :این عوامل عبارتند از. برخوردار می گردد

فعالیت هایی که فرد ارزشیابی شونده در جهت ارتقاء سطح دانش و توانمندي براي بهبود عملکرد خود و سایر  :عوامل توسعه اي
 .کارمندان واحد تحت سرپرستی انجام می دهد

افعالی هستند که در طول دوره ارزشیابی توسط ارزشیابی شونده بروز پیدا می کند، این افعال بر اساس میزان  :مل رفتاريعوا
 .انطباق آنها با انتظارات و معیارهاي جامعه، سازمانی و ارزش هاي دینی مورد ارزشیابی قرار می گیرد

ارزشیابی شونده به صورت مکتوب و رسمی از مقامات و مدیران مافوق در تقدیرنامه هاي مرتبط با شغل هستند که  :تشویقات
 .طول یک دوره ارزشیابی دریافت می کند

حوزه و زمینه اي است که برگرفته از عوامل ارزشیابی می باشد و معیارها و شاخص هاي ارزشیابی بر آن اساس  :محور ارزشیابی
 .تعیین می گردد

 .اساس آن شاخص هاي سنجش و ارزشیابی براي امتیاز دهی به عملکرد تهیه می گرددمشخصه اي است که بر  :معیار



مشخصه اي است که بر اساس آن عملکرد افراد با توجه به ورودي ها، فرآیند و برونداد، امتیازدهی و مورد ارزشیابی قرار  :شاخص
 .می گیرند

در این . ن و کارمندان در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می گیردبه دوره زمانی اطالق می شود که عملکرد مدیرا :دوره ارزشیابی
مدیران و کارمندان باید در هر دوره . دستورالعمل، دوره ارزشیابی اول فروردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می باشد
 .رزشیابی قرار گیرندارزشیابی، حداقل شش ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ا

مسئولی است که از لحاظ سلسله مراتب سازمانی به طور مستقیم مسئولیت سرپرستی و ارجاع  :(مدیر بالفصل(ارزشیابی کننده 
 .کار به ارزشیابی شونده را دارد و از وي گزارش دریافت می کند

 .نده قرار داردمدیري است که از لحاظ سطح سازمانی باالتر از ارزشیابی کن :تأیید کننده

 .مدیران و کارمندان است که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند :ارزشیابی شوندگان

 50حد نصاب مقرر در ارزشیابی ساالنه براي مدیران و کارمندان رسمی عبارت از کسب حداقل  :حد نصاب امتیاز ارزشیابی
قانون مدیریت خدمات ) 48(ماده ) 3(آیین نامه اجرایی بند ) 1(موضوع ماده (ابی می باشد امتیاز فرم ارزشی 100امتیاز از مجموع 

 100امتیاز از مجموع  70حد نصاب مقرر در ارزشیابی عملکرد ساالنه براي کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادي حداقل ). کشوري
 .امتیاز فرم ارزشیابی می باشد

 اهداف ارزشیابی عملکرد - 2ماده 

 .ارزشیابی و حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه هاي عملیاتی دستگاه اي اجرایی در طول یک دوره معین -1

 .ارزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاصی و عمومی مدیران و کارمندان بر اساس عوامل و معیارهاي تعیین شده -2

 .ندان در دستگاه هاي اجراییاطالع از بازده و نتایج عملکرد مدیران و کارم -3

 .شناخت نقاط قوت و ضعف مدیران و کارمندان و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیري هاي اداري -4

 .شناخت نیازها و فراهم آوردن زمینه هاي مختلف ارتقاء سطح عملکرد مدیران و کارمندان -5

 :مراحل اجراي فرایند ارزشیابی عملکرد - 3ماده 

ارزیابی عملکرد یا عناوین مشابه دستگاه هاي اجرایی موظفند اهداف عملیاتی ساالنه تمامی واحدهاي سازمانی که واحدهاي  -الف
 .توسط باالترین مقام دستگاه تعیین شده است را در فروردین ماه هر سال براي اجرا در همان سال ابالغ نمایند

این دستورالعمل و طبق ) 3(گاه اجرایی را با رعایت بند الف ماده ارزشیابی کنندگان موظفند مدیران و کارمندان ستاد دست - ب
مورد ارزشیابی قرار داده و امتیاز هر یک از عوامل را بر اساس معیارها و شاخص هاي ) 1پیوست شماره (راهنماي عمل مربوط 

 .تعریف شده، تعیین نمایند

کز استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها را با رعایت بند الف ارزشیابی کنندگان، مدیران دستگاه هاي اجرایی مستقر در مرا - ج
مدیران دستگاه هاي . این دستورالعمل مورد ارزشیابی قرار می دهند) 2پیوست شماره (و طبق راهنماي عمل مربوط ) 3(ماده 



) ، استانداران یا فرماندارانستاد دستگاه اجرایی(اجرایی مستقر در مراکز استان ها و رؤساي ادارات شهرستانها توسط دو مرجع 
 .ارزشیابی می شوند

 حیطه شمول - 4ماده 

ارزشیابی می ) 1(معاونین سازمان هاي وابسته، مدیران کل، معاونین مدیر کل و مشاغل همتراز، که بر اساس فرم شماره  -الف
 .شوند

) 2(کارکنان قراردادي، که بر اساس فرم شماره رؤساي گروه ها، ادارات و مشاغل همتراز و سایر کارمندان رسمی و پیمانی و  - ب
 .ارزشیابی می شوند

مدیران دستگاه هاي اجرایی مستقر در مراکز استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها، که بر اساس فرآیند ذیل مورد ارزشیابی  - ج
 :قرار می گیرند

این دستورالعمل ) 1(ی ذیربط را بر اساس فرم شماره در ستاد دستگاه، مدیر کل واحد استان) ارزشیابی کننده(مقام مسئول  -1
 .مورد ارزشیابی قرار می دهد

این دستورالعمل مورد ارزشیابی قرار ) 2(، رؤساي ادارات شهرستانی را بر اساس فرم شماره )ارزشیابی کننده(مدیر کل استانی  -2
 .می دهد

ترتیب مدیران واحد استانی و رؤساي ادارات شهرستانی ذیربط را بر اساس استانداران و فرمانداران، در پایان دوره ارزشیابی به  -3
 .این دستورالعمل مورد ارزشیابی قرار می دهند) 3(فرم شماره 

درج و براي واحد منابع انسانی ) 3(فرم شماره ) 14(نتیجه نهایی ارزشیابی عملکرد حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال، در بند  -4
 .گاه یا اداره کل استان ارسال می گرددستاد مرکزي دست

واحد منابع انسانی ستاد دستگاه و کارشناس مسئول ارزشیابی عملکرد اداره کل استان، به ترتیب با اخذ امتیاز مکتسبه مدیران  -5
وم امتیاز استاندار کل واحدهاي استانی و رؤساي ادارات شهرستانی، امتیاز نهایی را بر اساس دو سوم امتیاز دستگاه اجرایی و یک س

 .، ارزشیابی شوندگان درج می نماید"شناسنامه ارزشیابی"و یا فرماندار محاسبه و نتایج آن را در 

دستگاه می تواند متناسب با شرایط و ویژگی هاي اختصاصی مشاغل خود، چنانچه امتیاز هر یک از عوامل، نیازمند تغییر و  -5ماده 
امتیاز فرم را  100امتیاز از سقف  20با تأیید شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه، حداکثر تا یا اضافه نمودن عامل جدید باشد 

کاهش یا افزایش امتیاز و یا اضافه نمودن (تغییر دهد، به نحوي که این تغییر منجر به حذف هیچ یک از عوامل مندرج در فرم نشود 
منظور ارزشیابی دقیق تر معیارها و شاخص ها، شیوه نامه اجرایی  همچنین، دستگاه هاي اجرایی می توانند به). عامل جدید

متناسب با شرایط و ویژگی هاي مشاغل دستگاه خود را در چارچوب این دستورالعمل تدوین و پس از تأیید شوراي راهبري توسعه 
 .مدیریت دستگاه، اجرا نمایند

ندان خود را بر اساس این دستورالعمل، به صورت ساالنه دستگاه هاي اجرایی موظف هستند تمامی مدیران و کارم - 6ماده 
ارزشیابی نماید و پس از اطالع رسانی نتایج ارزشیابی به ارزشیابی شونده و ثبت نتیجه نهایی در سامانه مربوطه، فرم مربوط را در 

 .پرونده پرسنلی افراد نگهداري نماید

 :این دستورالعمل موظف است اقدامات زیر را انجام دهد) 3(تاي ماده واحد منابع انسانی دستگاه هاي اجرایی در راس - 7ماده 



اعالم ضرورت و روش تکمیل دقیق فرم هاي ارزشیابی عملکرد براي مدیران و کارمندان و اطالع رسانی در خصوص عوامل  (1
 ارزشیابی و نقش هاي هر یک از افراد در فرآیند ارزشیابی عملکرد؛

براي توافق با ارزشیابی شوندگان بر ) مدیران مافوق واحد ذیربط(یابی عملکرد به ارزشیابی کنندگان تحویل فرم هاي خام ارزش (2
تا پایان  1/روي اقدامات و پروژه هاي مرتبط با برنامه هاي ساالنه در ابتداي دوره ارزشیابی و دریافت آن پس از تکمیل بند الف

 فروردین ماه؛

بر اساس مقررات و ضوابط طرح تکریم ارباب رجوع  "رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع"تکمیل اطالعات مربوط به معیار  (3
ه شماره تصویبنام موضوع(و حقوق شهروندي در نظام اداري ) 4/10/1381مورخ  195166/1900موضوع بخشنامه شماره (

و ارائه هر یک از فرم هاي ارزشیابی مدیران و کارمندان براي مقام مافوق واحد ) شوراي عالی اداري 28/12/1395مورخ  1127128
 ذیربط در اول بهمن ماه براي ارزشیابی و دریافت فرم هاي تکمیل شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال؛

طبق فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان و اقدام بر اساس  "ارزشیابی شونده"و  "تأییدکننده"اخذ امضاهاي مربوط به  (4
 اسفندماه هر سال؛ 15ضوابط مروبطه و اطالع رسانی به مدیر ذیربط، تا 

 .(2(تکمیل شناسنامه و نیمرخ ارزشیابی براي هر یک از مدیران و کارمندان بر اساس جدول شماره  (5

ري از تضییع حقوق و پاسخگویی هاي الزم در فرآیند ارزشیابی عملکرد، افرادي که نسبت به نتیجه به منظور جلوگی -8ماده 
اقدام کنند  "رسیدگی به شکایات امتیازات ارزشیابی عملکرد"ارزشیابی خود اعتراض داشته باشند، می توانند بر اساس فرآیند 

 .(3پیوست شماره (

هداف برنامه ساالنه دستگاه اجرایی، به عهده باالترین مقام مسئول در دفاتر ارزیابی مسئولیت نظارت بر چگونگی تحقق ا - 9ماده 
 .در دستگاه هاي اجرایی می باشد) یا عناوین مشابه(عملکرد و پاسخگویی نسبت به کیفیت آن به عهده واحدهاي منابع انسانی 

ي ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی ماده تنظیم گردیده و دستورالعمل ها) 10(این دستورالعمل در  -10ماده 
 .و کارکنان قراردادي مغایر با این دستورالعمل لغو می گردد

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداري و استخدامی کشور - جمشید انصاري

 دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادي

 (3و  2، 1شماره هاي (هاي ارزشیابی عملکرد فرم 

 کاربردهاي نتایج ارزشیابی و جدول مربوط

در راستاي شایسته گرایی در تصمیمات اداري و مسیر خدمتی مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادي و نیز 
منابع انسانی، از نتیجه ارزشیابی عملکرد ساالنه در موارد زیر برقراري ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد و دیگر نظام هاي مدیریت 

 :استفاده می شود

 استفاده از نتایج ارزشیابی در تغییر شغل؛ -1



به منظور انطباق استعدادها و توانایی هاي ارزشیابی شوندگان با نیازمندي ها و الزام هاي مشاغل مورد تصدي و افزایش کارآیی 
 :وانین و مقررات، نتایج ارزشیابی در انتصاب به پست هاي باالتر به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیردآنان، ضمن رعایت سایر ق

 .امتیاز در ارزشیابی ساالنه، الزامی است 85براي انتصاب مدیران به پست هاي باالتر ضمن رعایت مقررات مربوط، کسب حداقل  -

 .وق را به منظور اقدام مقتضی به امور اداري یا کارگزینی ارسال می کندواحد منابع انسانی در دستگاه، فهرست افراد ف -

 .امور اداري یا کارگزینی دستگاه با کسب نظر از مقام مافوق واحدهاي ذیربط نسبت به برنامه ریزي شغلی آنان اقدام خواهد کرد -

 :استفاده از نتایج ارزشیابی در آموزش و توانمندسازي -2

ارزشیابی شوندگانی که در عوامل اختصاصی عملکرد، حد نصاب امتیازات تعیین شده در جدول : شی شغلیدوره هاي آموز -الف
کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداري را کسب ننمایند، باید در ابتداي دوره ارزشیابی بعد، دوره هاي آموزشی شغلی مربوط را 

 .در چارچوب نظام آموزش کارمندان و مدیران بگذرانند

جدول کاربرد "ارزشیابی شوندگانی که در عوامل عمومی مدیریتی، حد نصاب امتیازات تعیین شده در : دوره هاي مدیریتی - ب
را کسب ننمایند، باید در ابتداي دوره ارزشیابی بعد، دوره هاي آموزشی مدیریتی مربوط را در  "نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداري

 .و مدیران بگذرانند چارچوب نظام آموزش کارمندان

جدول کاربرد "ارزشیابی شوندگانی که در عوامل عمومی مدیریتی، حد نصاب امتیازات تعیین شده در : دوره هاي مدیریتی - ب
را کسب ننمایند، باید در ابتداي دوره ارزشیابی بعد، دوره هاي آموزشی مدیریتی مربوط را در  "نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداري

 .ظام آموزش کارمندان و مدیران بگذرانندچارچوب ن

جدول کاربرد "ارزشیابی شوندگانی که در معیار رفتار، حد نصاب امتیازات تعیین شده در : ارزشیابی عمومی: دوره هاي عمومی - ج
وط به معیار در را کسب ننمایند، باید در دوره ارزشیابی بعد، در دوره هاي آموزش عمومی مرب "نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداري

همچنین ارزشیابی شوندگانی که در عامل عمومی پشتیبان، حد نصاب . چارچوب نظام آموزش کارمندان و مدیران شرکت نمایند
را کسب ننمایند، باید در دوره ارزشیابی بعد، در دوره  "جدول کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداري"امتیازات تعیین شده در 

 .ی و نیز دوره هاي مدیریتی مربوط به معیار شرکت نمایندهاي آموزش عموم

ارزشیابی شوندگانی که مجموع امتیاز ارزشیابی عملکرد آنها در سه ): بورس(برخورداري از فرصت هاي آموزشی خارج از کشور  - د
، از اولویت برخوردار )ورسب(باشد، در معرفی به دوره هاي آموزشی خارج از کشور  85سال متوالی و یا پنج سال متناوب حداقل 

 .هستند

ارزشیابی شوندگانی که امتیاز ارزشیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی و یا چهار سال متناوب حد نصاب نمره  :بازخریدي -3
 .را کسب ننمایند، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی، بازخرید می گردند) امتیاز 50(ارزشیابی 

 70کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادي در صورت کسب حداقل  :ن پیمانی و کارکنان قرارداديتمدید قرارداد کارمندا -4
 .امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزشیابی عملکرد، قرارداد آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، تمدید خواهد شد





 ارزشیابی عملکرد و جدول مربوطشناسنامه 



 :(1(پیوست شماره 

 راهنماي تکمیل

 «فرم هاي ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادي ستاد دستگاه اجرایی»

امل اختصاصی، عوامل این فرم ها به منظور سنجش و ارزشیابی مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادي در ابعاد عو
در طول یک دوره ارزشیابی و با رعایت شرایط و ) توسعه اي، تشویقات و رفتاري(عوامل پشتیبان، عوامل فرآیندي / عمومی مدیریتی

 :ضوابط ذیل مورد استفاده قرار می گیرد

 :فرآیند اجراي ارزشیابی - الف

انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و سازمانی، بویژه ) سالفروردین ماه هر (ارزشیابی کننده در آغاز دوره ارزشیابی  -1
برنامه ساالنه برگرفته از مدیریت عملکرد دستگاه اجرایی، به نحو مقتضی به ارزشیابی شونده در قالب فرم ارزشیابی اعالم و توافق 

 .می نماید

اختصاصی، عمومی مدیریتی و (ط به عملکرد ارزشیابی کننده در طول دوره ارزشیابی ضمن نظارت بر فعالیت هاي مربو -2
 .ارزشیابی شونده، بازخوردهاي الزم را به نحو مقتضی جهت بهبود عملکرد وي ارائه می دهد) فرآیندي

ارزشیابی کننده در پایان دوره ارزشیابی با توجه به ضوابط مندرج در بخش مراحل تکمیل فرم ارزشیابی، نسبت به ارزشیابی  -3
 .اقدام می نماید "دهارزشیابی شون"

ارزشیابی کننده نتایج ارزشیابی را در اسفند ماه هر سال به نحو مقتضی به اطالع ارزشیابی شونده می رساند و بازخوردهاي الزم  -4
 .را به وي ارائه می دهد

 :مراحل تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد - ب

ط واحد منابع انسانی در اختیار ارزشیابی شونده قرار می گیرد و توس) فروردین ماه(فرم ارزشیابی در ابتداي دوره ارزشیابی  -1
فرم را  8از بند ) 1- الف(، با هماهنگی ارزشیابی کننده، بند 7الی  1ارزشیابی شونده پس از تکمیل مشخصات خود در بندهاي 

 .تکمیل نموده و توسط واحد مربوط به واحد منابع انسانی عودت داده می شود

توسط واحد منابع انسانی در اختیار ارزشیابی شونده قرار می ) ابتداي بهمن ماه(یابی در پایان دوره ارزشیابی فرم هاي ارزش -2
فرم که در طول دوره  8از بند ) 1- الف(گیرد و ارزشیابی شونده اهم اقدامات، فعالیت ها و نتایج به دست آمده در راستاي بند 

سپس . فرم درج نموده و میزان تحقق آن را در بخش مربوط لحاظ می نماید 3- الفارزشیابی به آن دست یافته است را در بند 
و درصد تحقق آنها در فرم ارزشیابی، ارزشیابی شونده را در  2- و الف 1- ارزشیابی کننده با بررسی اطالعات مندرج در بندهاي الف

و فرایندي در بندهاي مربوط در فرم ) عملکرد مدیریتی و پشتیبان(این بخش مورد ارزشیابی قرار داده و نیز عوامل عمومی 
ارزشیابی را با توجه به معیارها و شاخص هاي تعیین شده براي هر یک از آنها و با رعایت حداکثر امتیاز تعیین شده، مورد ارزشیابی 

ي تخصصی به واحد منابع قرار می دهد و امتیاز آنها را در بخش مربوط درج می کند و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سوي واحدها
 :در این فرایند الزم است نکاتی به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد. انسانی ارسال می گردد

باید برگرفته از برنامه هاي عملیاتی ساالنه دستگاه هاي ) فرم ارزشیابی 1- بند الف(برنامه هاي بخش عوامل اختصاصی  :1/2
 .اجرایی باشد



، باید بر )توسعه اي، تشویقات، رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران(ارهاي فرایندي موارد ثبت شده در معی :2/2 
 .اساس مستندات مربوطه، توسط تأیید کننده و واحد منابع انسانی تأیید شده و پیوست فرم گردد

استاي انجام وظایف شغلی اعطا صرفاً تشویقات و تقدیرنامه هایی که براي خدمات مشخصی در طول دوره ارزشیابی در ر :3/2
 .گردیده و جنبه عمومی ندارد مالك عمل می باشد

شماره  ،20/10/1388مورخ  83937/020، شماره 22/2/1388مورخ  14997/200شماره  مفاد بخشنامه هاي: تبصره
وسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت سابق ت 20/3/1392مورخ  5404/92/200شماره  و 29/2/1392مورخ  3897/92/200

 .رییس جمهور در خصوص تقدیرنامه هاي دریافتی به لحاظ همکاري در برگزاري انتخابات کما فی السابق الزم االجرا است

 .تقدیرنامه از هر مقام تقدیرکننده لحاظ می شود 2در هر دوره ارزشیابی، حداکثر  :4/2

چند مقام به ارزشیابی شونده تقدیرنامه اعطا گردد، صرفاً تقدیرنامه مربوط به چنانچه براي موضوع واحدي، توسط دو یا  :5/2
 .باالترین مقام مالك عمل خواهد بود

ارزشیابی کننده پس از امتیاز دهی ، نقاط قوت و قابل بهبود ارزشیابی شونده را تعیین و توصیه ها و پیشنهادهاي خود را ارائه  -3
 .می نماید

فرم و  17در اختیار ارزشیابی شونده قرار می گیرد تا نسبت به درج نظر خود در بند » تأیید کننده«از تأیید فرم ارزشیابی پس  -4
صرفاً به عنوان نظرخواهی مطرح بوده و مبناي » ارزشیابی شونده«توسط  17الزم به ذکر است که تکمیل بند . امضاء آن اقدام نماید

 .می باشدرسیدگی به شکایات وي در خصوص ارزشیابی ن

فرم تکمیل شده در اختیار واحدهاي منابع انسانی و عناوین مشابه قرار گرفته تا نسبت به بررسی و تأیید آنها بر اساس مدارك و  -5
مستندات اقدام نماید و چنانچه واحد منابع انسانی و عناوین مشابه تشخیص دهد که فرم تکمیل شده مغایر با ضوابط و مقررات 

در صورت فقدان . د نظر را به واحد سازمانی متبوع ارزشیابی شونده عودت داده تا نسبت به آصالح آن اقدام شودبوده ، فرم مور
آن را امضا می  18مغایرت و یا اصالح توسط واحد متبوع ارزشیابی شونده، مقام مسئول در واحد منابع انسانی فرم را تأیید و بند 

 .نماید

مشابه در دستگاه اجرایی پس از تطبیق نتایج ارزشیابی با کاربردهاي نتایج ارزشیابی در تصمیمات  واحد منابع انسانی یا عناوین -6
این جدول نماینگر سوابق ارزشیابی . تکمیل خواهد نمود) 2(اداري شناسنامه هر یک از ارزشیابی شوندگان را طبق جدول شماره 

 .موعه در طول سال هاي خدمت مدیران و کارمندان خواهد بودمدیران و کارمندان و تصمیمات متخذه مربوط به صورت یک مج



  (2(پیوست شماره 

 راهنماي تکمیل

فرم ارزشیابی مدیران کل و رؤساي سازمان هاي مستقر در استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها توسط استانداران و »
 «فرمانداران

، رؤساي سازمان هاي مستقر در استان ها و رؤساي ادارات شهرستان این فرم ها به منظور ارزشیابی عملکرد مدیران کل استان ها
پشتیبان و عوامل فرایندي توسط استانداران و فرمانداران / ها و عناوین مشابه بر اساس عوامل اختصاصی، عوامل عمومی مدیریتی

 :در طول یک دوره ارزشیابی مورد استفاده قرار می گیرد

 :فرایند اجراي ارزشیابی - الف

با مدیران کل استانی و رؤساي ادارات شهرستانی ) فروردین ماه هر سال(استانداران و فرمانداران مکلفند در آغاز دوره ارزشیابی  -1
 .بر روي مأموریت هاي و اهداف و انتظارات بر اساس برش استانی برنامه ساالنه مدیریت عملکرد دستگاه استانی توافق کنند

ان، در طول ارزشیابی، گزارش هاي الزم را به منظور شناخت عملکرد، نقاط قوت و کاستی احتمالی از استانداران و فرماندار -2
دریافت و به نحوه مقتضی عملکرد آنان را  "مدیران یا رؤساي سازمان هاي مستقر در استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها"

 .ی نمایندبررسی و در صورت نیاز بازخوردهاي الزم را به آنان ارائه م

با توجه به معیارها و شاخص هاي ارزشیابی تعیین شده، و ) بهمن ماه هر سال(استانداران و فرمانداران، در پایان دوره ارزشیابی  -3
نیز اطالعات حاصله در طول دوره، نسبت به ارزشیابی مدیران یا رؤساي سازمان هاي مستقر در استان ها و رؤساي ادارات 

 .می نمایندشهرستان ها اقدام 

ارزشیابی مدیر کل آموزش و پرورش استان توسط استاندار و رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان توسط فرماندار در : تبصره
 .پایان سال تحصیلی صورت می گیرد

یین نتیجه نهایی فرم هاي ارزشیابی تکمیل شده حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال، توسط استانداران یا فرمانداران به منظور تع -4
، پس از اطالع ارزشیابی شوندگان از "مدیران یا رؤساي سازمان هاي مستقر در استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها"ارزشیابی 

 .نتیجه ارزشیابی و اخذ امضاي آنها، به ترتیب براي وزراء یا رؤساي سازمان ها در ستاد و مدیران کل استان ارسال می گردد

ع انسانی ستاد دستاه یا کارشناس مسؤول ارزشیابی استانی، فرم هاي ارزشیابی را دریافت و امتیازات مکتسبه را در واحد مناب -5
 .نتیجه نهایی ارزشیابی عملکرد اعمال می نماید و مراتب را حسب مورد به اطالع استانداري یا فرمانداري می رساند

 مراحل تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد - ب

مدیران یا (توسط استانداري ها و فرمانداري ها در اختیار ارزشیابی شونده ) فروردین ماه(یابی در ابتداي دوره ارزشیابی فرم ارزش -1
قرار می گیرد و ارزشیابی شوند پس از تکمیل مشخصات ) رؤساي سازمان هاي مستقر در استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها

فرم را تکمیل نموده و پس از امضاء ارزشیابی کننده  8از بند ) 1- الف(ارزشیابی کننده، بند ، با هماهنگی 7الی  1خود در بندهاي 
در این مرحله تصویري از فرم ارزشیابی به . فرمانداري عودت داده می شود/ و ارزشیابی شونده، به استانداري) استاندار و فرماندار(

 .ول ارزشیابی در استان ارسال می گرددواحد منابع انسانی دستگاه مربوط و یا به کارشناس مسئ



باید برگرفته از برنامه هاي عملیاتی ساالنه دستگاه هاي اجرایی بر ) فرم ارزشیابی 1- بند الف(برنامه هاي بخش اختصاصی : تذکر
 .اساس برش استانی باشد

در اختیار ارزشیابی شوندگان قرار » اري هااستانداري ها و فرماند«توسط ) بهمن ماه(فرم هاي ارزشیابی در پایان دوره ارزشیابی  -2
می گیرد و ارزشیابی شوندگان بر اساس توافقات تعیین شده در ابتداي دوره و همچنین انتظارات بیان شده یا وظایف واگذار شده 

درج و میزان تحقق فرم  2- فرم، در بند الف 1-در طول دوره، اهم اقدامات، فعالیت ها و نتایج به دست آمده را در راستاي بند الف
و درصد  2- و الف 1- سپس استاندار و فرماندار با بررسی اطالعات مندرج در بندهاي الف. آن را در بخش مربوط ثبت می نماید

مدیریتی و پشتیبان (تحقق آنها در فرم ارزشیابی، ارزشیابی شونده را در این بخش مورد ارزشیابی قرار داده و نیز عوامل عمومی 
ها و با «رآیندي در بندهاي مربوط در فرم ارزشیابی را با توجه به معیارها و شاخص هاي تعیین شده براي هر یک از آو ف) عملکرد

 .رعایت حداکثر امتیازات تعیین شده، مورد ارزشیابی قرار می دهد و امتیاز آنها را در بخش مربوط درج می کند

ارزشیابی شونده و شیوه هاي تقویت و راهه هاي اصالح و بهبود آن را در  ارزشیابی کننده پس از امتیازدهی، نقاط قوت و ضعف -3
 .فرم را امضا می نماید) 11(فرم درج نموده و بند  10و  9بندهاي 

پس از طی مراحل فوق، فرم ارزشیابی توسط استانداري یا فرمانداري در اختیار ارزشیابی شونده قرار داده می شود تا نسبت به  -4
به وزارتخانه یا ستاد » مدیران کل و رؤساي سازمان استانی«اقدام نماید و سپس فرما هاي تکمیل شده ) 12(در بند  درج نظر خود

به اداره کل استان متبوع جهت اقدام هاي بعدي ارسال می » رؤساي ادارت شهرستانی«سازمان متبوع و فرم هاي تکمیل شده 
 .گردد

نسخه اول به منظور تعیین نتایج . فرمانداري در دو نسخه تکمیل و تایپ می گردد این فرم در حوزه استانداري و): 1(تذکر 
 .ارزشیابی به دستگاه متبوع ارزشیابی شونده ارسال و نسخه دوم در همان حوزه نگهداري می شود

به شکایات یا صرفاً به عنوان نظرخواهی مطرح بوده و مبناي رسیدگی » ارزشیابی شونده«توسط ) 12(تکمیل بند ): 2(تذکر 
 .اعتراضات وي در خصوص ارزشیابی نمی باشد

واحد منابع انسانی دستگاه و کارشناسن مسئول ارزشیابی اداره کل استان به ترتیب امتیاز مدیر کل استانی و رؤساي ادارات  -7
ه و نسبت به تعیین نتیجه محاسب) 2و یا  1(و دو سوم امتیاز فرم شماره ) 3(شهرستان را بر اساس یک سوم امتیاز فرم شماره 

 .درج می نماید) 3(فرم شماره ) 14(نهایی ارزشیابی اقدام می کند و آن را در ردیف 

در صورتی که ارزشیابی شوندگان به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند، می توانند ظرف مدت پانزده روز پس از رؤیت فرم،  -8
 .ارسال نمایند "راضات ارزشیابیکمیته رسیدگی به اعت"اعتراض خود را کتباً به 

 :(3(پیوست شماره 

 فرآیند رسیدگی به شکایات امتیازات ارزشیابی عملکرد

در جهت استقرار نظام ارزشیابی و اجراي صحیح فرآیند آن بصورت عادالنه و به منظور جلوگیري از تضییع حقوق مدیران و 
 :ارزشیابی به شرح زیر می باشد کارمندان، دستورالعمل رسیدگی به شکایات مربوط به نتیجه

براي رسیدگی به شکایات ارزشیابی مدیران و کارمندان در هر دستگاه و واحد استانی مربوط، کمیته رسیدگی به شکایات  -1
 :ارزشیابی با ترکیب زیر تشکیل می شود



یا (زیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ، مدیر کل واحد ار)یا عناوین مشابه(مدیر کل واحد منابع انسانی : در ستاد دستگاه -الف
 و دو نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه) عناوین مشابه

 باالترین مسئول واحد ارزشیابی و دو نفر به انتخاب مدیر کل یا باالترین مقام واحد استانی: در واحدهاي استانی - ب

ارزشیابی خود اعتراض داشته باشند، می توانند شکایت خود را ظرف مدت مدیران و کارمندانی که نسبت به نتایج و امتیازات  -2
 .یک ماه پس از رؤیت فرم ارزشیابی به کمیته رسیدگی به شکایات تسلیم کنند

شکایت ارزشیابی مدیران و کارمندان شاغل در حوزه ستاد دستگاه ها و نیز آن دسته از مدیران و کارمندان واحدهاي استانی که  -3
بی کننده و یا تأیید کننده فرم ارزشیابی آنان عضو کمیته رسیدگی به شکایات استان باشد، در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیا

شکایت ارزشیابی سایر کارمندان واحدهاي استانی، در کمیته رسیدگی به شکایات . ستاد دستگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد
 .ارزشیابی استان طرح و رسیدگی می شود

واحد منابع انسانی در حوزه ستاد دستگاه ها به عنوان دبیرخانه کمیته رسیدگی به شکایات عمل خواهد کرد و ضمن دریافت  -4
شکایات ارزشیابی مدیران و کارمندان، نسبت به جمع آوري اطالعات الزم در مورد موضوع شکایت اقدام و نتیجه را به منظور اتخاذ 

در مراکز استانها این وظیفه به عهده واحد منابع . ته رسیدگی به شکایات مرکز ارسال می داردتصمیم مقتضی و صدور رأي به کمی
 .انسانی یا عناوین مشابه دستگاه استانی می باشد

کمیته رسیدگی به شکایات پس از بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تأیید و یا رد  -5
یابی مدیران و کارمندان شاکی، در مرکز به واحد منابع انسانی و در واحدهاي استانی به کارشناس مسئول ارزشیابی نتیجه ارزش

 .استان، حداکثر ظرف مدت دو ماه اعالم می کند

واحد منابع انسانی در ستاد و مسئول ارزشیابی در استان مکلفند در صورت تغییر نتیجه ارزشیابی بر اساس نظر کمیته  -6
رسیدگی به شکایات، ضمن انعکاس رأي کمیته به مدیران و کارمندان شاکی، نسخ فرم ارزشیابی را جهت اقدام مقتضی به واحد 

بدیهی است در این صورت کلیه حقوق معوقه . منابع انسانی یا عناوین مشابه و واحد متبوع مدیران و کارمندان تحویل نمایند
 .تحقاق به آنان اعطا خواهد شدمدیران و کارمندان شاکی از تاریخ اس

چنانچه در بررسی ها محرز گردد که نتیجه ارزشیابی عمداً موجب تضییع حق ارزشیابی شونده گردیده است، واحد منابع انسانی در 
تخاذ موضوع را به اطالع باالترین مقام دستگاه و یا واحد استانی جهت ا) حسب مورد(مرکز و باالترین مسئول ارزشیابی در استان 

   .تصمیمات مقتضی در مورد ارزشیابی کنند و یا تأیید کننده خواهند رساند

  

 


