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«بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

با سالم و احترام

با توجه به یکسانسازی و اصالح فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی، بدین وسیله به استحضار میرساند 
فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۹۸ کارکنان قراردادی از طریق سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان صورت میپذیرد. 

خواهشمند است نکات ذیل به نحو شایسته به اطالع کلیه همکاران محترم برسد:

با توجه به تغییر فرآیند ارزیابی نسبت به سال گذشته، کلیه کارکنان قراردادی موظف به مطالعه و تکمیل  (۱
فرم از طریق سامانه با توجه به فایل راهنمای سامانه (پیوست) میباشند. اطالعرسانی به کلیه کارکنان 

قراردادی بر عهده رؤسای امور اداری واحدها است.
مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ لغایت ۹۸/۱۲/۰۸ میباشد. الزم به ذکر  (۲
است پس از پایان مهلت امکان تغییر و ارسال فرمها از طریق سامانه امکانپذیر نخواهد بود. جهت مشاهده 

زمانبندی انجام فرآیند ارزیابی به فایل پیوست مراجعه گردد. 
دسترسی به سامانه از طریق پورتال معاونت توسعه، مدیریت توسعه امکانپذیر است همچنین نشانی سامانه  (۳
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مشاهده فرم ارزیابی کارکنان پس از ورود به سامانه منوط به بارگذاری تصویر امضای کارمند در سامانه  (۴

میباشد. 
هر رابط نسبت به مجاز نمودن کارکنان قراردادی از طریق منوی مدیریت پرسنل و اختصاص فرم  (۵

ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی به آنها طبق جدول زمانبندی پیوست اقدام نماید. 
ساعت آموزشی (شغلی و عمومی) مربوط به سال ۹۸ بصورت خودکار در سامانه درج شده است، در صورت  (۶

وجود مغایرت با ساعت مندرج در شناسنامه آموزشی، به رابطین هر واحد اطالع داده شود.  
در خصوص استفاده از امتیاز تقدیرنامه کارکنان قراردادی طی سال ۹۸، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ  (۷

گردد که این تقدیرنامه در بازه زمانی تکمیل فرم در سامانه به کارمندان اختصاص یابد. 
کارکنانی که از پر کردن فرم ارزیابی امتناع ورزند، از تمدید قرارداد در سال آتی محروم خواهند شد و  (۸

تبعات احتمالی آن بر عهده شخص کارمند میباشد.
در خصوص آن دسته از کارکنانی که موفق به اخذ امتیاز کافی جهت تمدید قرارداد نمیشوند (امتیاز کمتر  (۹

از ۶۵)، اسامی آنان را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ به این مدیریت ارسال گردد. 
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در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر و رفع مشکالت احتمالی کارکنان واحدها در سامانه باسرکار خانم  (۱۰
قادری و  سرکار خانم مهندس نادرینژاد تماس حاصل نمایند.
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