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 قدمهم   
که با برخورداری از در راستای پاسداشت خدمات و تالشهای کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه خلیج فارس 

کوشی منشأ خدماتی مفید و ارزنده برای و انضباط و با تالش چشمگیر و سختکاری، رعایت نظم وجدان

مصوب اعضای غیر هیات علمی  نامه استخدامیمفاد آیینبا استناد به  نامه حاضرشیوه ،اندگردیدهدانشگاه 

-در بخشدانشگاه نه براساس آن کارمندان نمو تا تدوین گردیده است هیأت امنای دانشگاه( 52/4/3131)

اب و مورد تقدیر قرار گیرند.خسالیانه انتبطور های مختلف،   
 

 ( اهداف1ماده
  به ارایه خدمات بهتر به ارباب رجوعپذیری کارکنان * تشویق و مسئولیت

  * توسعه و ترویج فرهنگ مطلوب سازمانی

  وری نیروی انسانیضایت شغلی کارکنان و ارتقای بهره* افزایش ر

  * ارج نهادن به خدمات ارزنده کارکنان متعهد و کارآمد

  * تقویت انگیزه و نشاط در بین کارکنان

  و ارتقاء سطح کیفی خدمات * ترغیب کارکنان به انجام خدمت بهتر

  * اعتالی فرهنگ کار در دانشگاه و ایجاد باورهای مثبت نسبت به کار و کوشش در میان کارکنان

  دهند.ای برای پیشرفت دانشگاه انجام می* قدردانی از کسانی که تالش و مشارکت مسئوالنه 

 ( کارگروه انتخاب کارمند نمونه2ماده 
این  ،استخدامی اعضای غیر هیات علمی نامهآئین از پیوست شماره یک 5ماده  31بصره بند با استناد به ت

 نماید.گیری میتصمیمدر خصوص کارکنان نمونه دانشگاه  تشکیل و  اجرایی هیأت نظر زیرکارگروه 

  گروه عبارتند از:اعضاء کار

 دانشگاه معاون اداری و مالی 

  رئیس دانشگاهنماینده 

  آموزشی و تحصیالت تکمیلیحوزه معاونت نماینده 

 نماینده حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

 نماینده حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 

 نماینده حوزه معاونت اداری و مالی 

  کارکنان مرکزینماینده شورای 

 انی به انتخاب هیات اجرایی منابع انسانییک نفر متخصص در امور منابع انس 

 شوند.با انتخاب معاون مربوطه تعیین میها های حوزهنمایندهتبصره: 

 ( تعاریف و مفاهیم3ماده 
شایسته تقدیر و نمونه کارگروه انتخاب کارمند » نامه، منظور از کارگروه در این شیوه«: کارگروه: »1-3

 باشد.می« دانشگاه
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مدیر، رئیس مدیر، معاون  کارکنانی که تحت عنوان، نامهاین شیوهدر  «کارمند»منظور از  «:کارمند»  1-5

از لحاظ وضعیت  ود نباشمی یر هیات علمی دانشگاه ، کارشناس و کارمند غاداره، کارشناس مسئول

 .هستند خدمتبه مشغول « قراردادی»یا و « پیمانی»، «رسمی»به صورت استخدامی 

، یندنمادانشگاه خدمت میبق قانون کار در نامه، به افرادی که طواژه کارگر در این شیوه: «کارگر»  1-1

 گردد.اطالق می

گردد که براساس به کارمندان برگزیده دانشگاه اطالق می« شایسته تقدیر»واژه «: شایسته تقدیر» 1-4

 شوند.معرفی می  «واحد کارمند شایسته تقدیر» ها و امتیازهای کسب شده و نظر کارگروه، به عنوان شاخص

ها و امتیازهای گردد که براساس شاخصکارمندان برگزیده دانشگاه اطالق میبه « نمونه»: واژه «نمونه» 1-2

 شوند.معرفی می «کارمند نمونه دانشگاه» ن  واعن بهکسب شده و نظر کارگروه، 

و  هادانشکده ،هامعاونت ریاست، حوزهیکی از قسمتهای دانشگاه شامل   "واحد"منظور از واژه  «: واحد» 1-6

  د.باشمیها پژوهشکده

 ( شمول انتخاب4ماده 
های تابعه آن اشتغال به کار و قراردادی که در دانشگاه و واحدکلیه کارکنان رسمی، پیمانی  4-3

 باشند.می نامه مشمول این شیوه دارند،

نامه     هستند، مشمول این شیوهدر دانشگاه شاغل  کارگرکه براساس قانون کار به عنوان کارکنانی 4-5

 باشند.می

 زاحرا ( شرایط5ماده 

مأمورین به سایر دستگاهها یا   :ساله در بازه زمانی مورد ارزیابیمستمر حداقل یک خدمت 2-3

برند و یا کارکنانیکه از مرخصی بدون حقوق، حو در مرخصی طوالنی مدت به سر میکسانی که به هر ن

 .شوندنامه نمی، مشمول این شیوهنمایندمیزایمان یا مرخصی استحقاقی بیش از دو ماه استفاده 

 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در بازه زمانی ارزیابی عدم صدور حکم محکومیت   2-5

 ابق فرم ارزیابی سالیانه کارکناندرصد از نظم و انضباط اداری مط 39کسب حداقل  2-1

 

 دوره و زمان انتخاب(  6 ماده
و مالک  گیردمی صورت ارزشیابی دوره یک یکساله کارمندان درفرایندی است که براساس عملکرد 

 باشد.می انتخاب آنان ی، فعالیتهای مربوط به سال ارزیاب

ت لیس ،و انتخاب کارمند نمونه از دیماه هر سال شروع و حداکثر تا دهم اسفندماهفرایند شناسایی  6-3

 گردد. مشخص می نهایی 

 شایسته تقدیر مندانرکا فرایند انتخاب ( 7ماده 

حایز  کارکناناستخراج اسامی دی ماه هر سال، اقدام به  ر مرحله اول شناسایی، مدیریت امور اداری درد 1-3

دارای  شود برای افراددرخواست می کلیه کارکنان و مسئولینای از طی نامه خواهد کرد و 5ماده شرایط 
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 و افراد ارزیابی کننده را تکمیل نمایند. باالترین مقام مسئول واحدها فرم ارزیابی عملکرد سالیانه صالحیت، 

  اند.شرح داده شده 5های فوق در جدول  براساس رده

 گردند.واحدهای مشابه خود ادغام می انفر کارمند داشته باشند ب 2واحدهایی که کمتر از  تبصره:

 آنهانحوه ارزیابی سطوح کارکنان و : 2جدول شماره 

 ارزیابی کننده پست سازمانی سطح

 سرپرستی

 

یا  معاونمعاون مدیر+   رئیس اداره+ +کارشناسان مربوطه مدیر واحد

 واحد رئیس

یا رئیس معاون رئیس اداره+ مدیر واحد+ + کارشناسان مربوطه معاون مدیر واحد

 واحد

+ معاون مدیر+ مدیر واحد+ معاون یا رئیس کارشناسان مربوطه رئیس اداره

 واحد

+ رئیس اداره + معاون مدیر + مدیر واحد+ ان مربوطهکارشناس کارشناس مسئول

 معاون یا رئیس واحد

 

 کارشناسی

 

یا معاون  +رئیس اداره+ معاون مدیر+ مدیر+ کارشناس مسئول کارشناس

 رئیس واحد

 

 پرسنل

 + رئیس اداره حراستسرشیفت+ مسئول حفاظت فیزیکی کارمند حفاظت فیزیکی
و  )قراردادی(کارکنان خدماتی

 نقلیه
خدمات عمومی و + رئیس اداره مسئول بالفصل واحد 

 پشتیبانی

 خدمات عمومی و پشتیبانی+  رئیس اداره  سرپرست کارگر 

تیاز درصد ام 29درصد امتیاز نهایی از میانگین امتیاز کارشناسان و  29برای کارکنان سطح سرپرستی،  1-5

متیاز کلیه ارزیابان امتیاز سایر ارزیابان محاسبه می شود و  برای سایر کارکنان میانگین انهایی از میانگین 

 گیری خواهد بود. مبنای تصمیم

، رعایت امانت و جلب اعتماد صیانت از آراء محرمانه ارسال خواهد شد.  برایها بصورت فرم کلیه 1-1

 تایج ارزیابی خواهند بود. ن، فقط اعضای کارگروه قادر به رؤیت یند ارزیابیمشارکت در فرآ برای کارکنان

 باشد.می کارمند شایسته تقدیررکنان خود به عنوان از کا ده درصدتنها مجاز به معرفی   هر واحدی 1-4

کارمندان شایسته لیست  بوسیله کارگروه،و مستندات و مدارک موجود  نتایج ارزیابی پس از بررسی 1-2

کارمند شایسته نسبت به انتخاب  کارگروه در صورتیکه امتیاز افراد برابر باشد،  گردد.میاستخراج  تقدیر

از تایید کارمندان شایسته تقدیر، لیست نهایی را به هیات اجرایی  کارگروه بعد نماید.میاقدام  واحد تقدیر

 منابع انسانی ارسال خواهد کرد. 

 تقدیر بایستی به تصویب هیات اجرایی منابع انسانی برسد.لیست نهایی کارمندان شایسته  1-6

 کامندان نمونه دانشگاه ( فرایند انتخاب 8ماده 
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و کسب  2دانشگاه انتخاب خواهند شد که عالوه بر احراز شرایط ماده نمونه عنوان کارمند ه کارکنانی ب 

 :برخوردار باشندذیل امتیازهای از  در سال جاری،  واحد عنوان کارمند شایسته تقدیر

 سالیانه یابی عملکردامتیاز از ارز 39کسب حداقل   .3

، فرایندهای سازمانی ارتقای کیفیت رآمدزایی،منجر به دنوآورانه که بدیع و  داشتن حداقل یک پیشنهاد  .5

 .گرددمی دانشگاه ای از کاهش هزینه یا حل مساله

بایست از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادات همراه با مدارک و مستندات الزم می پیشنهادها مصادیق: 3تبصره

 ارائه گردد. 

 د.نباش تصویب گردیدهمربوطه تخصصی کارگروه  توسط  می بایست قبالً ارائه شده هاییشنهاد: پ5تبصره

را براساس بیشترین امتیاز نفر  1حداکثر ، موجودکارگروه پس از مطالعه و بررسی مدارک و مستندات  8-3

 معرفی خواهد کرد.به هیات اجرایی منابع انسانی  عنوان کارمند نمونه دانشگاه ه ، بشدهکسب 

اجرایی منابع انسانی و هیات رییسه هیات  عالم شده از سوی کارگروه، بایستی به  تایید اسامی ا 8-5

 دانشگاه برسد.

سازمانی بر عهده کارگروه انتخاب  به دستگاه های برون مسئولیت انتخاب و معرفی کارکنان نمونه 8-1

  می باشد. و تایید هیات اجرایی کارکنان نمونه

 دانشگاه منتشر خواهد شد. خالصه ای از  مهمترین فعالیتهای کارمندان نمونه  8-4

 نمونه ان شایسته تقدیر و کارمند تقدیر از (9 ماده 
مورد در پایان سال)اسفندماه( طی مراسمی براساس ضوابط ذیل  دن نفرات نهایی، مشخص ش پس از  

 .گیرند تشویق قرار می

 شایسته تقدیرکارمند که به عنوان باالترین مقام واحد به کارمندانی لوح تقدیر با امضای تقدیم  3-3

 نقدی و اعطای پاداش شوند انتخاب می واحد

انتخاب  نمونه دانشگاهکارمند به کارمندانی که به عنوان تقدیم لوح تقدیر با امضای رئیس دانشگاه  3-5

 نقدی شوند و اعطای پاداش می

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به کارمندانی که طی  55ماده  2مطابق بند  3-1

 گردد. ب شوند، یک پایه تشویقی اعطاء میدوسال متوالی کارمند نمونه دانشگاه انتخا

درصد  399درصد و  29شایسته تقدیر و نمونه به ترتیب معادل  مبلغ اهدایی برای تقدیر از کارکنانتبصره: 

 باشد. ای کارمندان دولت در همان سال میعیدی تعیین شده بر

 

 

به تصویب هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و  3131/2/31  تبصره در تاریخ 2ماده و  3این شیوه نامه در 

 الزم االجراست. هیات رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب  تصویب................ به ...تاریخ  در
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 )فرم  ارزیابی مدیر/ معاون مدیر / رئیس اداره(1پیوست 

 شاخص  برنامه ریزی -1

سقف  شاخص معیار محور

 امتیاز

 امتیاز معیار

خیلی  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

شناخت 

اهداف، 

راهبردها و 

 منابع

شناخت اهداف، 

ماموریت ها و 

اولویت ها و برنامه 

 های دستگاه

  5 4 3 2 1 

اطالع کافی از ماموریت ها ، خط مشی ها و برنامه های 

عملیاتی  دانشگاه و واحد مربوطه و  جهت گیری های 

 مناسب بر اساس اولویت ها.

22 

     

شناسایی و 

ارزشیابی نیازها و 

 منابع

شناخت نیازمندیهای اجرای برنامه واحد مربوطه، اطالع 

از مجموع منابع انسانی و فیزیکی واحد تحت امر و 

آگاهی از توانایی های هر یک از کارمندان برای 

 استفاده بهینه و رفع موانع.

     

ارتباطات و 

مدیریت 

 زمان

هماهنگی ها و 

ارتباطات درون و 

 برون سازمانی

زنی در سطوح مختلف  از قدرت چانهبرخورداری 

دانشگاه و توانمندی الزم در  ایجاد ارتباط با مدیران و 

 مسئوالن  دانشگاه و سازمانهای خارج ار آن.

     

زمان بندی اجرای 

 برنامه

سالیانه و برخورداری از تقویم  و برنامه داشتن هدف

کاری منظم در راستای وصول به اهداف مورد نظر و 

 اطالع آن به کارکنان.

     

 2 4 6 8 12  شاخص  اجرا-2

سازماندهی 

 امور

تقسیم و مدیریت 

کار و ایجاد 

 انگیزش

تقسیم کار میان کارمندان و تشکیل تیم ها و پیش بینی 

مشارکت کارمندان و ساز و کارهای انگیزشی برای 

 ایجاد هماهنگی های الزم بین عوامل و تیم های کاری.

22 

     

کاربست 

 هافناوری

-بکارگیری فناوری

ها در انجام کارها و 

بهبود فرایند انجام 

 کارها

توانایی به کارگیری روش های جدید فن آوری 

اطالعات و ارتباطات در مدیریت انجام وظایف 

برنامه های ساالنه و بهبود روش های سازمانی به ویژه 

انجام کار و نظام بازخوردگیری از نتایج  با استفاده از 

 فناوری اطالعات

     

 1 2 3 4 5   شاخص نظارت-3

پایش و 

 ارزشیابی

برنامه نظارت و 

کاربست فناوری 

نظارت دقیق و علمی بر عملکرد کارکنان واحد و ارائه 

 12بازخورد و راهکارهای مناسب در راستای اصالح 
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در نظارت و 

ارزشیابی و پایش 

 داده ها  و فرایندها 

 عیوب یا نواقص موجود.

درخواست ارائه گزارش عملکرد از کارکنان جهت   

 تعیین میزان پیشرفت کار یا ایجاد زمینه ارتقای فرد .

     

 85/2 51/1 55/2 43/3 22/4  شاخص  توسعه ای -4

 

آموزش و 

 یادگیری

 

 توسعه فردی 

 

  

  اشتیاق به آموزش ، یادگیری و مطالعه مستمر کتاب

 یا نشریات علمی و آگاهی از مسائل روز.

32 

     

  توانایی شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و

 ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسأله

     

 یاددهی

 توسعه و توانمند

سازی کارمندان 

 تحت سرپرستی

ارائه راهنمایی های موثر، آموزش و انتقال تجارب  -

 شغلی خود به کارمندان به شیوه مربیگری و ...

     

مستند سازی دانش و تجربیات و تسهیم آنان بین  -

 کارمندان تحت سرپرستی در سازمان

     

فراهم آوردن فرصت های آموزشی و یادگیری برای  -

 کارمندان

     

      تفویض اختیار به کارمندان در انجام برخی امور -

 کارآفرینی

تهیه طرح کارموثر 

 و نوآوری

 

ارائه راهکارها و طرح های عملی نوین مناسب جهت 

رفع مشکالت واحد تحت سرپرستی، ارائه پیشنهادات 

مناسب، ارائه شیوه های مؤثر در کار و توان عملیاتی 

 ها و روش های نوین کارمندانکردن ایده 

     

 5/2 1 52/1 2 52/2   شاخص رفتاری-5

 رفتار شغلی

 و عمومی

 شایستگی اداری

 

حضور به موقع در محل کار و جلسات، انجام به موقع 

 تمهیدات و استفاده موثر از اوقات اداری

22 

     

      برخورد مناسب با ارباب رجوع

      با کارمندان و احترام به آنهابرقراری ارتباط مناسب 

      تشویق و توبیخ به موقع و ایجاد انگیزش موثر
فراهم کردن مشارکت کارمندان در تصمیم سازی ها و رعایت 

 عدالت
     

داشتن روحیه انتقاد پذیری در برخورد با کارمندان و شنیدن 

 دقیق سخنان دیگران
     

      حرفه ای برخورداری از اخالق

      آراستگی و پوشش ظاهری

   111      
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) فرم ارزیابی کارشناس مسئول و کارشناس(2پیوست   
 

 

 معیار

 

سقف  شاخص

 امتیاز

 امتیاز معیار

 ضعیف متوسط خوب عالی
خیلی 

 ضعیف

مهارتهای 

 شغلی

  34/3 65/2 2 33/1 66/2 

 شغلیمیزان آشنایی با وظایف و اختیارات 

32 

     

      میزان دقت در انجام وظایف و اختیارات شغلی)انجام وظایف با کمترین خطا(

بکارگیری ابزارها و فناوریهای جدید در امور شغلی)میزان تسلط به فناوریهای 

 مرتبط شغلی(

     

      میزان بکارگیری مهارتهای شغلی کسب شده در انجام وظایف

      سریع امور محوله و جلوگیری از تعویق کارهاتوانایی انجام 

      پاسخگویی به نامه های ارجاعی از طرف مافوق 

      انجام وظایف شغلی محوله در خارج از اوقات اداری در موارد لزوم

      رعایت سلسله مراتب اداری و انجام دستورات مافوق در چارچوب ضوابط

      اطالعات در زمینه فعالیتها و تهیه گزارش تخصصیجمع آوری آمار و 

  33/8 66/6 22/4 32/3 65/1 

 

توسعه 

فردی و 

 شغلی

کوشش در افزایش سطح دانش ، معلومات و مهارتهای شغلی و به کارگیری 

 آن)مشارکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط، خودآموزی و..(
25 

     

      مهارتهای شغلی به همکاران.توانایی انتقال معلومات و 

ارائه پیشنهادات، ایده های نو، راهکارها و راه حلهای مناسب و کاربردی برای حل مشکالت 

 واحد یا دانشگاه.

     

  66/6 33/5 4 65/2 34/1 

مهارتهای 

 ارتباطی

حیطه وظایف توانایی انجام کار گروهی و مشارکت در انجام امور محوله با دیگر همکاران در 

 شغلی.

22 

     

      تکریم ارباب رجوع و نیز ارائه راهنمایی ها و مشاوره های الزم

نحوه برخورد و معاشرت با همکاران، مدیر یا سرپرست مافوق)ادب، خوشرویی، 

 خویشتن داری...(
     

  55/3 86/2 15/2 44/1 53/2 

شایستگی 
جلسات، انجام به موقع تمهیدات و استفاده موثر از حضور به موقع در محل کار و 

 اوقات اداری
25 
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 اداری

 

      پشتکار و جدیت)سخت کوشی و پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه(
انعطاف پذیری)واکنش مناسب در برابر چالش ههای موجود و قابلیت سازگاری در محیط 

 کار(
     

      نیاز به کنترل  و تذکر از طرف مسئول مربوطهاشتیاق به انجام امورمحوله بدون 

      رعایت قوانین و مقررات در کلیه امور

      میزان تعهد و مسئولیت پذیری در انجام وظایف)پرهیز از اتالف وقت در انجام کار(

      آراستگی و پوشش ظاهری

  111      

 
 
 

فرم ارزیابی سایر کارمندان( ) 3پیوست  
 

 

 معیار

 

سقف  شاخص

 امتیاز

 امتیاز معیار

خیلی  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

مهارتهای 

 شغلی

  55/3 86/2 15/2 44/1 53/2 

 میزان آشنایی با وظایف و اختیارات شغلی

25 

     

      میزان دقت در انجام وظایف و اختیارات شغلی)انجام وظایف با کمترین خطا(

و فناوریهای جدید در امور شغلی)میزان تسلط به فناوریهای  بکارگیری ابزارها

 مرتبط شغلی(

     

      میزان بکارگیری مهارتهای شغلی کسب شده در انجام وظایف

      توانایی انجام سریع امور محوله و جلوگیری از تعویق کارها

      لزومانجام وظایف شغلی محوله در خارج از اوقات اداری در موارد 

      رعایت سلسله مراتب اداری و انجام دستورات مافوق در چارچوب ضوابط

  33/8 66/6 22/4 32/3 65/1 

 

توسعه 

فردی و 

 شغلی

کوشش در افزایش سطح دانش ، معلومات و مهارتهای شغلی و به کارگیری 

 آن)مشارکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط، خودآموزی و..(

25 

     

      توانایی انتقال معلومات و مهارتهای شغلی به همکاران.

ارائه پیشنهادات، ایده های نو ، راهکارها و راه حلهای مناسب و کاربردی برای 

 حل مشکالت واحد یا دانشگاه.

     

  33/8 66/6 22/4 32/3 65/1 

مهارتهای 
امور محوله با دیگر همکاران در حیطه وظایف توانایی انجام کار گروهی و مشارکت در انجام 

 شغلی.
25      
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      تکریم ارباب رجوع و نیز ارائه راهنمایی ها و مشاوره های الزم ارتباطی

نحوه برخورد و معاشرت با همکاران، مدیر یا سرپرست مافوق)ادب، خوشرویی، 

 خویشتن داری...(
     

  55/3 86/2 15/2 44/1 53/2 

شایستگی 

 اداری

 

حضور به موقع در محل کار و جلسات، انجام به موقع تمهیدات و استفاده موثر از 

 اوقات اداری

25 

     

      پشتکار و جدیت)سخت کوشی و پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه(

انعطاف پذیری)واکنش مناسب در برابر چالش ههای موجود و قابلیت سازگاری در 

 محیط کار(
     

      اشتیاق به انجام امورمحوله بدون نیاز به کنترل  و تذکر از طرف مسئول مربوطه

      رعایت قوانین و مقررات در کلیه امور

      میزان تعهد و مسئولیت پذیری در انجام وظایف)پرهیز از اتالف وقت در انجام کار(

      آراستگی و پوشش ظاهری

  111      

 
 
 
 


