
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل

 موسسات کارمندانارزیابی عملکرد

   تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی 

 کارکنان غیر هیات علمی ری و استخدامی آیین نامه ادا 69 ماده موضوع

 و خدمات بهداشتی درمانی کشور های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه

 

(تشویقات )  
 

 

 منابع انسانی اداره کل

 



                                              تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمیموسسات  کارمندانارزیابی عملکرددستورالعمل 
 ره کل منابع انسانیادا    

 هاتشویقدریافت 

کاه از مقاماات مختلاف کسا  اسا   هاییتقدیرناماهدولتای و  هاینشاان شامل امتیاز بوده و 7دارای سقف  شاخصاین 

 .گرددمی

 رعایت شده باشد: آن دردارای امتیاز است که موارد زیر  هاییتشویق

و یا  برنامهفوق هایفعالی اتی که برای تشویقات باید در راستای ایفای وظایف شغلی فرد باشد.تشویق .1

دریافتی از سوی  های.) تشویق باشدمیباشد فاقد ارزش امتیازی  صادرشدهخارج از سازمان  هایفعالی 

 .(باشدمی مستثنانظارت و اجرایی انتخابات کشور  هایهیئ 

جه  دوره ارزیابی  شدهارائهیقات مثال تشو طوربهباید مربوط به دوره ارزیابی باشد . نامهتشویقتاریخ صدور  .2

باشد.بدیهی اس  تشویقات فاقد شماره و تاریخ از امتیاز برخوردار  صادرشدهباید در همان سال  1395سال 

در و یا   صادرشدهکه جنبه عمومی داشته و یا به مناسبت روز خاص  هاییتشویقیبه . نیس 

 .گیردنمیوظایف شغلی نباشد امتیازی تعلق  زمینه

تشویق محسوب  صادرکننده عنوانبه کننده امضاءباشد ،باالترین مقام  صادرشدهویقاتی که با دو امضاء تش .3

 .گرددمی

باشد و تشویقاتی که در قال  ابالغ  صادرشده( ، تشویق، قدردانینامهتشویقدر قال  تقدیرنامه)تشویقات باید  .4

 ،انتصاب و ... صادر گردد فاقد اعتبار اس .

و همچنین مقام باالتر دریاف  کرده باشد،  بالفصلشو تشویقی با یک مضمون از مدیر چنانچه شخصی د .5

 گردد.مند میبهره تواندیمرغم اینکه مضمون هر دو تشویق یکی اس  از امتیاز هر دو تشویقی علی

 فرد ، رعای  سقف امتیاز محور الزامی اس . هایبا توجه به تعداد تقدیرنامه  .6

نیز وجود داشته  پست سازمانیآن در جایگاهی قرار دارد که  صادرکنندهاس  که مقام  قبولقابلتشویقاتی  .7

یا جانشین وجود ندارد تشویقات صادره از  مقامقائمبا توجه به اینکه پستی تح  عنوان  مثالعنوانبهباشد. 

 سوی افرادی با این عنوان جایگاهی نخواهد داش .

حداکثر از دو تشویقی مربوط به  تواندیم، هر فرد ذکرشدهیک از بندهای جدول : در خصوص تشویقاتی که در هر 1تبصره 

گردد. مندبهره بندکی  

گردد و اغل  تشویقاتدر جدول فوق دریاف  می ذکرشده: در خصوص تشویقاتی که از مقاماتی غیر از مقامات  2تبصره   

گردد:ام میباشد  به شرح زیر اقدصادره از سوی مقامات خارج از دستگاه می   
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تشویقات گونهنیازا.امتیاز دریافتی گرددیمتشویق دریافتی جه  اخذ دستور اقدام به یکی از مقامات مندرج در جدول ارائه   

بر روی تشویق خواهد بود. دستوردهندهتشویق ، مطابق با امتیاز تشویق مقام  صادرکنندهدون در نظر گرفتن ب   

رنامه از سرپرستان، صرفا تشویقات ثب  شده در فرم پایش عملکرد و حداکثر تا : در خصوص بند دریاف  تقدی3تبصره 

 امتیاز قابل قبول می باشد. 2

 :هاتشویقنحوه امتیازدهی جدول 

 امتیاز کنندهتشویقمقام  بند
 امتیاز 7 جمهوررئیساز  تقدیرنامههای دولتی و دریاف  نشان 1

 امتیاز 6  جمهوریسرئدریاف  تقدیرنامه از وزیر یا معاون  2

وابسته به  مؤسسات و هاسازمانمعاون وزیر و رئیس دانشگاه و سایر روسای استاندار، از  تقدیرنامهدریاف   3
 وزارت بهداش  شامل :

های علوم پزشکی ها و دانشکدهسازمان بهزیستی کشور، سازمان انتقال خون، انسیتو پاستور ایران، سایر دانشگاه
 کشور و...

 تیازام 5

 وابسته شامل : هایدستگاهدریاف  تقدیرنامه از معاونان  4

 معاونین رئیس دانشگاه و معاونین استاندار 

 امتیاز 4

 یا مقامات همتراز شامل: مدیرکلدریاف  تقدیرنامه از  5

و  سارو مراکز آموزشی درمانی و روسای ،  هاشبکه، مدیران هامعاون  زیرمجموعهمدیران ستادی و مدیران  
 وزیر ینها و فرماندار و مشاور، رؤسای دانشکده هاشبکهمستقل از  هایبیمارستان مدیران

 امتیاز 3

 شامل: دریاف  تشویق از سایر مقامات 6
روسای مراکز  ، هاشبکه زیرمجموعه هایبیمارستان  و مدیران ،روسا 5 دربندمعاونین مدیران و روسای مندرج  

 ،مدیران خدمات پرستاری ن فرماندار،بخشدار وامع، هاشهرستانبهداش  

 امتیاز 2

 

  سرپرستان:دریاف  تقدیرنامه از  7
 ، رئیس خدمات پرستاریسوپروایزرهای بیمارستانادارات)گروه(،  روسای

 امتیاز 1

 کس  عنوان کارمند نمونه: 8
 صورتبهکه  باشدیممنظور کس  عنوان کارمند نمونه در قال  جشنواره شهید رجایی و در سطح موسسه 

 گردندمیسالیانه انتخاب 

 امتیاز 7

 امتیاز 3 دریاف  تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم 9

 4حداکثر  اجرایی و نظارت انتخابات کشور های هیئ دریافتی از سوی  هایتشویق  10
 امتیاز
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 : باشدمیارزیابی و به شرح ذیل دارای امتیاز  هایفرمدر  صرفاًنظارت و اجرایی انتخابات کشور  هایهیئتدریافتی از سوی  ایهتشویق 

 امتیاز تقدیرنامه مقام صادرکننده تقدیرنامه بند

 4 دبیر شورای نگهبان 1

 3.5 دبیر شورای نگهبان مقامقائم 2

 3 وزیر کشور 3

 3 معاون اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان 4

 2.5 رئیس ستاد انتخابات کشور 5

 2 انداراست 6

 2 نظارت استان هیئ  رئیس 7

 1.5 فرمانداری تهران 8

 1.5 نظارت شهرستان تهران هیئ رئیس  9

 1.5 مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا هیئ رئیس  10

عالی نظارت اساتان در انتخاباات شاوراهای  های هیئ روسای  11

 اسالمی شهر و روستا

1.5 

 1.5 انتخابات کشور مدیرکل 12

 1.5 سایر فرمانداران 13

 1.5 هاشهرستاننظارت سایر  هیئ رئیس  14

 1 اجرایی هیئ رئیس  15

 

 

 پایان


