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  مباني قانوني و مقررات مربوط به ارزشيابي آارآنان
 آشوري الف ـ قانون استخدام 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را  : ٢٨ماده 
اين سنجش به نحوي صورت . مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند 

ات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم خواهد گرفت آه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي تصدي مقام
   .گذراندن دوره آار آموزي جديد باشد 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانندبه مستخدميني آه منشاء خدمات :  ٤١ماده 
 مجموع جمع پاداش هاي پرداختي به يك مستخدم در هر سال نبايد از يك برابر. برجسته شوند پاداش پرداخت آنند 

حقوق و مزايا ي يك ماه او تجاوز آند ولي با تصويب هيأت وزيران تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه مجاز 
  . خواهد بود 

  ب ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت 
ر تعيين مي حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زي : ٢ماده 
  : گردد 

  حقوق هر سال = حقوق سال قبل  ) ١+ ضريب افزايش سنواتي ( 
  .  درصد خواهد بود ٥ و ٤ ، ٣ضريب افزايش سنواتي ساالنه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 

ظايف جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش آار ، ميزان مسئوليت ها ، اهميت و : ٣ماده 
سوايق تجربي ، تحصيالت و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد آه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي آارآنان شاغل 

تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر .  اين قانون نيز مالك عمل قرار خواهد گرفت ٢و همچنين در اجراي موضوع ماده 
   . گروه تعيين مي گردد ٧ الي ٥مقطع تحصيلي با در نظر قرار گرفتن عوامل فوق 

دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي عالوه بر گروه  : ٣ ماده ٤تبصره 
   :استحقاقي آنان اعطا نمايد 

  الف ـ آزادگان 
  ب ـ جانبازان 

  . دمت نموده اند  ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خ٩ ماه متوالي يا ٦ج ـ رزمندگاني آه حداقل 
  د ـ مديران 

  ه ـ مستخدميني آه خدمات برجسته انجام داده باشند 
  دستور العمل نحوه رسيدگي به شكايات ارزشيابي

رسيدگي به شكايات ارزشيابي آارآنان در هر دستگاه و واحد استاني مربوط ، آميته رسيدگي به شكايات  
 : ارزشيابي با ترآيب زير تشكيل مي شود 

  مدير آل دفتر ارزشيابي و دو نفر به انتخاب وزير يا باالترين مقام دستگاه : ز دستگاه در مرآ 
مدير آل دفتر ارزشيابي يا باالترين مسئول ارزشيابي دو نفر به انتخاب مدير آل يا : در واحد هاي استاني  

  باالترين مقام واحد استاني 
عم از آنكه در ارزشيابي ساالنه امتياز بيشتر و يا آارآناني آه به نتيجه ارزشيابي خود معترض باشند ، ا 

آسب آرده باشند ، مي توانند شكايت خود را ظرف مدت يك ماه )  امتياز ١٠٠ امتياز از مجموع ٦٠( آمتر از حد نصاب 
  . پس از رؤيت فرم ارزشيابي به آميته رسيدگي به شكايات تسليم آنند 

زي دستگاهها و نيز آن دسته از آارآنان واحد هاي استاني شكايت ارزشيابي آارآنان شاغل در حوزه مرآ 
آه ارزش يابي آننده و يا تأييد آننده فرم ارزشيابي آنان عضو آميته رسيدگي به شكايات استان باشد ، در آميته 

شكايات ارزشيابي ساير آارآنان واحد هاي استاني ، در . رسيدگي به شكايات مرآز مورد رسيدگي قرار مي گيرد 
  . ميته رسيدگي به شكايات ارزشيابي استان طرح و رسيدگي مي شود آ

واحد ارزشيابي در حوزه مرآزي دستگاهها به عنوان دبيرخانه آميته رسيدگي به شكايات عمل خواهد آرد و  
ضمن دريافت شكايات ارزشيابي آارآنان ، نسبت به جمع آوري اطالعات الزم در مورد موضوع شكايات اقدام و نتيجه 

در مراآز استانها . را به منظور اتخاذ تصميم مقتضي و صدور رأي به آميته رسيدگي به شكايات مرآز ارسال مي دارد 
  . اين وظيفه به عهده آارشناس مسئول ارزشيابي استان مي باشد 

ني آميته رسيدگي به شكايات پس از بررسي نتايج تحقيقات به عمل آمده ، با اآثريت آراء تصميم خود را مب 
بر تأييد و يا رد نتيجه ارزشيابي آارمند شاآي ، در مرآز به واحد ارزشيابي و در واحد هاي استاني به آارشناس 

  . مسئول ارزشيابي استان حداآثر ظرف مدت دو ماه اعالم مي آند 
 واحد ارزشيابي در مرآز و آارشناس مسئول ارزشيابي در استان مكلفند در صورت تغيير نتيجه ارزشيابي 

توسط آميته رسيدگي به شكايات ، ضمن انعكاس رأي آميته به آارمند شاآي ، نسخ فرم ارزشيابي را جهت اقدام 
بديهي است در اين صورت آليه حقوق معوقه آارمند . مقتضي به واحد آارگزيني و واحد متبوع آارمند ارسال آنند 

  . شاآي از تاريخ استحقاق به وي اعطا خواهد شد 
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ررسيها محرز گردد آه نتيجه ارزشيابي عمدًا موجب تضييع حق ارزشيابي شونده گرديده است ، چنانچه در ب 
موضوع را به اطالع باالترين مقام و يا واحد استاني جهت ) حسب مورد (واحد ارزشيابي در مرآز و باالترين در استان

  نداتخاذ تصميمات مقتضي در مورد ارزشيابي آننده و تأييد آننده خواهند رسا

 دستور العمل تشخيص خدمت برجسته 
  : خدمت برجسته آارآنان از سه طريق تشخيص داده مي شود 

  تشخيص از طريق نتايج ارزشيابي  
 سال غير متوالي باالترين امتياز ارزشيابي را در واحد ٥آارمند مي بايست سه سال متوالي يا  

  . سازماني آسب نمايد 
واحد هاي آموزشي در . مديريت يا عناوين مشابه مي باشد اداره آل ، دفتر ، : واحد سازماني  

  . وزارت آموزش و پرورش نيز واحد سازماني محسوب مي شوند 
 نفر باشد ، با آمار آارآنان واحد ديگر ١٥در صورتي آه تعداد آارآنان در هر واحد سازماني آمتر از  

  . ره آل يا عناوين مشابه جمع مي شوند تحت نظارت يك شاخه معاونت وزارتخانه يا مؤسسات دولتي يا ادا
  .  نفر يك نفر به سهميه واحد مزبور افزوده مي شود ٤٠به ازاي هر  

دستور العمل آن در حال تهيه و ابالغ به دستگاههاي اجرايي است ( تشخيص از طريق بروز لياقت هاي ويژه  
 (  

  تشخيص از طريق قاريان و حافظان قرآن آريم  

   از نتايج ارزشيابي در تغيير شغل دستورالعمل استفاده

را آسب نكنند ، )  امتياز ٦٠حداقل ( به آارآناني آه در دو دوره متوالي حد نصاب مقرر در ارزشيابي ساالنه  
  . شغل ديگري متناسب با استعدادها و تواناييهاي آنان ، بدون تغيير گروه ، ارجاع مي شود 

ق را به منظور اقدام مقتضي به امور اداري يا آارگزيني ارسال واحد ارزشيابي دستگاه ، فهرست آارآنان فو 
  . مي آند 
امور اداري يا آارگزيني با آسب نظر از مديران واحد هاي زيربط نسبت به تعيين مشاغل جديد آنان اقدام  

  . خواهد آرد 

    
بخشنامه شماره ( دستورالعمل استفاده از نتايج ارزشيابي در افزايش فوق العاده شغل

   ) ٢٨/٣/١٣٧٣د مورخ  / ١٢٣٠
  .  درصد فوقالعده شغل ، تعلق مي گيرد ٢٠ درصد باالترين امتياز ، ١٠الف ـ به 
  .  درصد فوق العاده شغل ، تعلق مي گيرد ١٠ درصد باالترين امتياز بعدي ، ١٠ب ـ به 

  . ك عمل خواهد بود نظر مدير واحد مال) الف و ب (  در صورت مسوي بودن امتيازات مشموالن رديف فوق -١
  .  استفاده مجدد آارآنان مذآور از امتيازات فوق در صورت واجد شرايط بودن در سالهاي بعد بالمانع است -٢
در شهرستان هايي .  واحد سازماني از لحاظ اين دستورالعمل ، اداره آل ، دفتر ، مديريت يا عناوين مشابه است -٣

  . باشد ، بعنوان واحد سازماني تلقي مي گردد آه باالترين سطح تشكيالتي اداره مي 
 در صورتيكه تعداد آارآنان در واحد سازماني آمتر از ده نفر باشد ، آمار واحد مزبور با آمار آاآنان واحد ديگري تحت -٤

د نظارت يك شاخه معاونت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا اداره آل و يا عناوين مشابه ديگر مي باشد ، جمع مي گرد
  . و سپس مطابق مفاد دستورالعمل با آنان رفتار خواهد شد 

 چنانچه در محاسبه آمار آارآنان با توجه به نسبت هاي تعيين شده ، ارقام اعشاري بدست آيد ، آسر نيم و باالتر -٥
  . يك به حساب مي آيد و آسر آمتر از نيم محاسبه نمي شود 

ان آل ، مديران امور و عناوين مشابه و معاونين آنان جزء آمار واحد  معاونين رؤساي دستگاههاي اجرايي ، مدير-٦
سازماني خود محسوب نمي گردند و افزايش فوقالعاده شغل آنان بر اساس نتايج ارزشيابي در مقايسه با يكديگر در 

  . سطح دستگاه و با رعايت مفاد بند هاي الف و ب انجام خواهد شد 
 نظام هماهنگ مكلفند فوقالعاده شغل آارآنان با توجه به واجد شرايط بودن ، دستگاههاي مشمول قانون: تبصره 

  .  قانون تجاوز ننمايد ، براي مدت يك سال افزايش دهد ٤مشروط بر اينكه از سطح مقرر در ماده 
آليه آارآنان رسمي يا ثابت و پيماني در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ مشمول مقررات اين -٧

  لعمل هستند دستورا
  سازمان امور اداري و استخدامي آشور ٢/٢/١٣٧٥ مورخ ١/ د  / ٩٢بخشنامه شماره 

دستورالعمل ارزشيابي مديران آل استانها ، رؤساي سازمانهاي مستقر در استانها ، رؤساي ادارت و : موضوع 
  توسط استانداران و فرمانداران ) مسئوالن اجرايي ( عناوين مشابه 

وه انجام وظايف مسئوالن اجرايي استان ، عالوه بر ارزشيابي توسط دستگاههاي ذيربط ، بر عملكرد و نح 
  . اساس معيارهاي خاص بوسيله استانداران و فرمانداران ذيربط نيز مورد سنجش قرار مي گيرد 



را در چهر انتظارات خود ) فروردين ماه هر سال ( استانداران و فرمانداران مكلفند در آغاز دوره ارزشيابي  
چوب معيارهاي ارزشيابي مندرج در دستورالعمل موضوع اين مصوبه به منظور ايجاد هماهنگي مطلوب ميان فعاليت 

  . برسانند » مسئوالن اجرايي « هاي استاني و شهرستاني ، در جلسه مشترآي به اطالع 
 ميزان يك سوم نمرات به» مسئوال اجرايي « ميزان مشارآت استانداران و فرمانداران در ارزشيابي  

  . ارزشيابي خواهد بود آه نتايج آنرا مستقيمًا براي وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي ارسال خواهند نمود 
وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي با اعمال دو سوم آل نمرات ارزشيابي و ملحوظ داشتن نتايج ارزشيابي  

 مسئوالن اجرايي ذيربط را تعيين خواهند نمود و اين نتايج در تصميمات استانداران و فرمانداران ، نمره نهايي هر يك از
  . اداري مالك عمل قرار خواهد گرفت 

واحد ارزشيابي دستگاه يا آارشناس مسئول ارزشيابي را دريافت و پس از تعيين نتيجه نهايي ارزشيابي ،  
  . د مراتب را حسب مورد ، به اطالع استانداران يا فرمانداران مي رسانن

نتيجه نهايي ) = امتياز آل ارزشيابي به عمل آمده  × ٣/٢) + ( امتياز آل ارزشيابي به عمل آمده  × ٣/١( 
  ارزشيابي 

استانداران و فرمانداران مي توانند بر اساس امتيازاتي آه تعيين نموده اند ، مسئوالن اجرايي اليق و  
  . رد تشويق قرار دهند شايسته در سطح استان و شهرستان را به نحو مقتضي مو

نسخه اول به منظور نتيجه . اين فرم در حوزه استانداري يا فرمانداري در دو نسخه تكميل و تايپ مي گردد  
  . نهايي ارزشيابي به واحد متبوع ارزشيابي شونده ارسال ، و نسخه دوم در محل نگهداري مي شود 

نتيجه ارزشيابي ر به نحو مقتضي به اطالع ( ا  اين راهنم٤آليه مراحل تكميل فرم با رعايت مفد بند  
  محرمانه انجام مي شود) ارزشيابي شونده برسانند 

دستورالعمل تعيين ضريب افزايش :  موضوع ١٣/٩/١٣٧٣د مورخ /٥٤١٣بخشنامه شماره 
 سنواتي آارآنان دولت 

 هـ مورخ ٢٦٥ت/١٨٠٣١ و مصوبه شماره ١٣٧٠ قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان مصوب ٢در اجراي ماده 
 هيأت محترم وزيران ، دستورالعمل نحوه تعيين ضريب افزايش سنواتي آارآنان به شرح زير ابالغ مي ١٠/٧/١٣٧٣

  : گردد 

تعيين ضريب افزايش سنواتي در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت ، بر  
 درصد ، بر عهده واحد ٥و٤، ٣به در هر واحد سازماني به ميزان اساس نتايج ارزشيابي با مقايسه امتيازات مكتس

واحد ارزشيابي در مواقع ضرور ، نظر وزير يا باالترين مقام دستگاه را استعالم خواهد . ارزشيابي دستگاه مي باشد 
  . نمود 

در . واحد سازماني از لحاظ اين دستورالعمل اداره آل ، دفتر يا مديريت يا عناوين مشابه است  
  . شهرستانهايي آه باالترين سطح تشكيالتي اداره مي باشد ، اداره به عنوان واحد سازماني تلقي مي گردد 

تعيين ضريب افزايش سنواتي معاونان رؤساي دستگاههاي اجرايي ، مديران آل ، مديران امور و عناوين  
ر سطح دستگاه و با نظر وزير يا باالتري مقام مشابه و معاونان آنان بر اساس نتايج ارزشيابي در مقايسه با يكديگر د

  . دستگاه يا مقامات مجاز از طرف او انجام مي شود 

 درصد افزايش سنواتي ٥ مقامات موضوع تبصره دو ماده يك قانون مذآور و مقامات همتراز آنان در قوه مجريه از -٣-١
  . برخوردار مي گردد 

به موجب ماده يك آيين نامه مأموريت به مدت آمتر از شش ماه با  تعيين ضريب افزايش سنواتي آارآناني آه -٤
ست سازماني به دستگاههاي ديگر مأمور مي شوند بر عهده دستگاه متبوع آنان مي باشد و در مورد حفظ پ

آارآناني آه بر اساس تبصره ماده يك آيين نامه مذآور به مدت بيش از شش ماه و بدون حفظ پست سازماني به 
  . دستگاههاي ديگر مأمور مي شوند ، بر عهده دستگاه محل مأموريت مي باشد 

تعيين ضرايب افزايش سنواتي آارآناني آه در هر دوره ارزشيابي بيش از شش ماه در مأموريت به سر مي برند با  -٥
  . آسب نظر از مؤسسه آموزشي در مورد پيشرفت تحصيليْ نان ، توسط واحد ارزشيابي دستگاه انجام مي شود 

وات خدمت قابل قبول تا زمان تبديل وضعيت  آارآنان پيماني آه به رسمي تبديل وضع مي يابند با توجه به سن-٦
  .  درصد افزايش سنواتي برخوردار مي گردند ٣استخدامي از 

 تعيين ضريب افزايش سنواتي آارآنان جديداالستخدام آه آمتر از شش ماه به خدمت اشتغال داشته باشند بر -٧
  . عهده واحد ارزشيابي دستگاه زيربط مي باشد 

وره ارزشيابي امتيازي آمتر از حد نصاب مقرر در ارزشيابي ساالنه آسب نمايند از حداقل  آارآناني آه در هر د-٨
   درصد برخوردار مي گردند ٣افزايش سنواتي 

نحوه رسيدگي به اعتراضات ارزشيابي مديران آل استانها ، رؤساي سازمانهاي مستقر در استانها ، رؤساي ادارات شهرستانها و عناوين مشابه 
 ) اجرايي مسئوالن (

نسبت به ارزشيابي هاي به عمل آمده توسط استانداران و » مسئوالن اجرايي « به منظور رسيدگي به اعترتضات 
در وزارت آشور و استانداري ها » آميته رسيدگي به اعتراضات ارزشيابي « فرمانداران آميته هايي تحت عنوان 

  . تشكيل مي گردد 



رزشيابي مديران آل استانها و رؤساي سازمانهاي مستقر در استانها ترآيب آميته رسيدگي به اعتراضات ا 
 :  

  نماينده وزارت آشور  
  نماينده سازمان امور اداري و استخدامي آشور  
  نماينده دستگاه ذيربط  
  دفتر ارزشيابي وزارت آشور به عنوان دبيرخانه آميته مزبور عمل خواهد نمود  
  : ابي رؤساي ادارات شهرستانها ترآيب آميته رسيدگي به اعتراضات ارزشي 
  نماينده استانداري  
  نماينده سازمان امور اداري و استخدامي آشور  
  نماينده اداره آل ذيربط  
  دفتر ارزشيابي وزارت آشور به عنوان دبيرخانه آميته مزبور عمل خواهد نمود  

  رسيدگي به اعتراضات  روز آميته ٢٠ روز واحد ارزشيابي به مدت ١٥مسئوالن اجرايي اعتراض پس از 

مسئوالن اجرايي آه به نتيجه ارزشيابي خود معترض باشند ، مي توانن اعتراض خود را تا مدت پانزده روز  
 حسب مورد ٢و١پس از رؤيت فرم ارزشيابي به آميته هاي رسيدگي به اعتراضات ارزشيابي مذآور در بند هاي 

  . ارسل نمايند 
 روز پس از ٢٠انداري ، حسب مورد موظف است حداآثر ظرف مدت واحد ارزشيابي وزارت آشور يا است 

آميته رسيدگي . دريافت اعتراض ، نتيجه بررسي هاي خود را به آميته رسيدگي به اعتراضات مربوط گزارش نمايد 
 روز پس از دريافت گزارش ، ضمن انجام بررسي هاي الزم ، نظر خود را ١٠به اعتراضات مي بايست ظرف مدت 

  . نظر آميته جهت اطالع براي استاندار يا فرماندار ارسال مي گردد . ه موضوع ، با اآثريت آراء اعالم نمايد نسبت ب
واحد ارزشيابي دستگاه يا آارشناس ارزشيابي در اداره آل استان مكلف است در صورت تغيير نتيجه  

بديهي است در اين صورت . م نمايد ارزشيابي توسط آميته رسيدگي به اعتراضات ، رأي آميته را به شاآي اعال
  آليه حقوق معوقه احتمالي از تاريخ استحقاق به وي اعطا خواهد شد 

 دستور العمل آاربرد هاي نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري 
    

به منظور گسترش عدالت اداري و اعمال ضابطه شايستگي در تصميمات اداري و وضعيت خدمتي آارآنان دولت ، از 
  :  ارزشيابي ساالنه در موارد زير استفاده مي شود نتايج

  استفاده از نتايج ارزشيابي در آموزش آارآنان دولت  

آارشناساني آه بتوانند در هر دوره ارزشيابي ، حد نصاب هاي تعيين شده را به طور : الف ـ دوره هاي بهبود مديريت 
يابي ، آه در جدول آاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري آامل در ابعاد عملكرد ، توسعه و رفتار و امتياز آل ارزش

( مربوط به آنان مشخص گرديده است آسب نمايند ، با رعايت ساير ضوابط به دوره هاي آموزشي بهبود مديريت 
  . معرفي مي گردند  ) ٤/٥/١٣٨٣ مورخ ١٠١ / ٧٨٥١٠دوره هاي بدو انتصاب موضوع بخشنامه شماره 

ارزشيابي شوندگان آه در معيار عملكرد ، حدنصاب امتيازات تعيين شده در جداول : زشي شغلي ب ـ دوره هاي آمو
آاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري مربوط به آنان را آسب ننمايند ، بايد در دوره ارزشيابي بعد ، در دوره هاي 

  . آموزش شغلي مربوط شرآت نمايند 
ارزشيابي شوندگان آه در معيار عملكرد ، حدنصاب امتيازات تعيين شده در جداول : ج ـ دوره هاي تواناييهاي عمومي 

آاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري مربوط به آنان را آسب ننمايند ، بايد در دوره ارزشيابي بعد ، در دوره هاي 
  . توانائيهاي عمومي مربوط شرآت نمايند 

زشيابي شوندگان آه در معيار عملكرد ، حدنصاب امتيازات تعيين شده در ار: د ـدوره هاي فرهنگي و اجتماعي 
جداول آاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري مربوط به آنان را آسب ننمايند ، بايد در دوره ارزشيابي بعد ، در 

  . دورهاي فرهنگي و اجتماعي شرآت نمايند 
  اء شغلي  استفاده از نتايج ارزشيابي در طرح مسير ارتق-٢

و آارشناسان متقاضي دريافت عنوان ) سرپرستان ( چنانچه هر يك از آارآنان دولت در سطوح مديران ، مديران پايه 
باشند ، در صورتي مدارك و » طرح مسير ارتقاء شغلي آارآنان دولت « آارشناس ارشد ، خبره يا عالي بر اساس 

ر مي گيرد آه حد نصاب امتيازات تعيين شده در جداول آاربرد مستندات آنان در هيئت هاي مميزه مورد بررسي قرا
. نتايج ارزشيابي را در ابعاد عملكرد ، توسعه و رفتار و امتياز آل ارزشيابي ، در ارزشيابي سال قبل آسب نمايند 

ننمايند ، بديهي است مدارك و مستندات آن دسته از آارآنان دولت آه در ارزشيابي ساالنه امتيازات مذآور را آسب 
  . در هيئت هاي مزبور مورد بررسي قرار نخاهد گرفت 

    
  استفاده از نتايج ارزشيابي در تغيير شغل -٣



به منظور اعمال ضابطه شايستگي در انتصاب آارآنان به پستهاي مديريت و سرپرستي و همچنين به منظور انطباق 
 مشاغل مورد تصدي و افزايش آارايي آنان ، ضمن رعايت ساير استعدادها و تواناييهاي آارآنان با نيازمنديها و الزامات

  : قوانين و مقررات ، نتايج ارزشيابي به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرد 
    
   انتصاب به پستهاي مديريت و سرپرستي -٣-١
النه يا باالترين  امتياز در ارزشيابي سا٨٠ جهت انتصاب سرپرستان به پست هاي مديريت ، عالوه بر آسب حداقل -

 امتياز ١٦ امتياز از معيار عملكرد ، حداقل ٣٦امتياز ارزشيابي در واحد سازماني طي دو سال متوالي ، آسب حداقل 
  .  امتياز از معيار رفتار الزامي است ١٦از معيار توسعه و حداقل 

 امتياز در ارزشيابي ٨٠ جهت انتصاب آارشناسان به پست هاي مديريت و سرپرستي ، عالوه بر آسب حداقل -
 امتياز از معيار عملكرد ، ٣٦ساالنه يا باالترين امتياز ارزشيابي در واحد سازماني طي دو سال متوالي ، آسب حداقل 

  .  امتياز از معيار رفتار الزامي است ١٩ امتياز از معيار توسعه و حداقل ١٣حداقل 
    
   جابجايي يا انتقال -٣-٢

را آسب ننمايند ، )  امتياز ٦٠حداقل ( آه طي دو سال متوالي ، حد نصاب ارزشيابي ساالنه آارشناسان و آارآناني 
  . شغل ديگري متناسب با استعدادها و توانائيهاي آنان بدون تغيير گروه ، ارجاع مي شود 

    
   تنزل پست -٣-٣

را آسب ننمايند ، با )  امتياز ٦٠حداقل ( مديران و سرپرستاني آه طي دو سال متوالي ، حدنصاب ارزشيابي ساالنه 
  . رعايت ساير مقررات به پست هاي پايين تر تنزل مي يابند 

  ) ن هـ پ ك ( قانون  ) ٨ماده ( استفاده از نتايج ارزشيابي در ضوابط همترازي  

 ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت ، ) ٨ماده ( جهت برخورداري آارآنان از مزاياي همترازي موضوع 
رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به ضوابط همترازي ، نتايج ارزشيابي ارزشيابي شوندگان به شرح زير مورد 

  : استفاده قرار مي گيرد 
 امتياز از معيار ٢٢ امتياز از معيار عملكرد ، حداقل ٣٠ امتياز در ارزشيابي ساالنه ، حداقل ٧٥آسب حداقل : ـ مديران 

  .  امتياز از معيار رفتار الزامي است ١٥ني و حداقل توسعه و آار آفري
 امتياز از معيار عملكرد ، ٣٤ امتياز در ارزشيابي ساالنه ، حداقل ٧٥آسب حداقل ) : مديران پايه ( ـ سرپرستان 

  .  امتياز از معيار رفتار الزامي است ١٥ امتياز از معيار توسعه و حداقل ١٥حداقل 
 امتياز از ١٣ امتياز از معيار عملكرد ، حداقل٣٤ امتياز در ارزشيابي ساالنه ، حداقل ٧٥آسب حداقل : آارشناسان 

  .  امتياز از معيار رفتار الزامي است ١٨معيار توسعه و آار آفريني و حداقل 

 حقيقياستفاده از نتايج ارزشيابي در طرح ارزيابي مشاغل مديران و طرح ارزشيابي مشاغل تخصصي و ت 

از نتايج ارزشيابي ساالنه در طرح هاي مزبور جهت اعطاي گروههاي نحوه استفاده 
 : به شرح زير مي باشد )  و باالتر ١٢( امتيازي 

 امتياز فرم ارزشيابي ساالنه در طرح ارزشيابي مشاغل مديران ، به ازاء هر سه ١٠براي محاسبه حداآثر  
  .  تعلق مي گيرد  امتياز در ارزشيابي ساالنه ، يك امتياز٧٠امتياز بيشتر از 

براي محاسبه امتياز نتايج ارزشيابي ساالنه در طرح ارزشيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي ، بايستي  
ميانگين امتيازات آسب شده در ارزشيابي هاي ساالنه در طي سالهاي توقف در يك گروه را بدست آورده و نتيجه 

 عنوان امتياز معيار ارزشيابي در طرح ارزشيابي عدد حاصل شده به. ضرب نمود ) سه دهم  ( ٣/٠حاصله را در 
  . مشاغل تخصصي و تحقيقي لحاظ خواهد شد 

  استفاده از نتايج ارزشيابي در ارتقاء گروه  
 ١٠٠ امتياز از مجموعه ٦٠( ارتقاء گروه آارآناني آه در هر دوره ارزشيابي حد نصاب مقرر در نظام ارزشيابي  

  .  ساير ضوابط انجام خواهد شد را آسب نمايند با رعايت) امتياز 
زمان ارتقاء گروه آارآناني آه در هر دوره ارزشيابي ، حد نصاب مقرر در نظام ارزشيابي را آسب ننمايند به  

 ٦٠ تا ٤٥بدين ترتيب آه موعد ارتقاء گروه آنان در صورت آسب . مدت شش ماه تا يك سال به تعويق خواهد افتاد 
  .  امتياز به مدت يك سال ، به تعويق خواهد افتاد ٤٥صورت آسب آمتر از امتياز به مدت شش ماه و در 

 امتياز در ارزشيابي ساالنه آسب نمايند ، مدت ٧٥اين گونه آارآنان چنانچه در اولين دوره ارزشيابي بعدي حداقل 
  . محاسبه نشده براي ارتقاء قبلي آنان در ارتقاء گروه بعدي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت 

  استفاده از نتايج ارزشيابي در تعيين ضريب افزايش سنواتي  



  .  اين سازمان رفتار خواهد شد ١٣/٩/١٣٧٣د مورخ  / ٥٤١٣بر اساس بخشنامه شماره 

  استفاده از نتايج ارزشيابي در افزايش فوق العاده شغل برجستگي  

  .  شد  اين سازمان رفتار خواهد٢٨/٣/١٣٧٣د مورخ /١٢٣٠بر اساس بخشنامه شماره 

  استفاده از نتايج ارزشيابي در تشخيص خدمت برجسته  

خدمت برجسته بر اساس نتيجه ارزشيابي عبارتست از آسب باالترين امتياز ارزشيابي در سه سال متوالي يا پنج 
مديران ( به اين دسته از آارآنان ، آارشناسان و يا سرپرستان . سال غير متوالي در واحد سازماني محل خدمت 

در صورت تكرار خدمت برجسته از سوي آن دسته از آارآنان ، گروه . يك گروه تشويقي اعطا مي گردد ) يه پا
  . تشويقي ديگري نيز به آنان اعطا مي گردد

   .واحد سازماني از لحاظ اين دستورالعمل ، اداره آل ، دفتر ، مديريت يا واحد هاي همتراز است 
 نفر باشد ، آمار واحد مزبور با آمار آارآنان ١٥ن در هر واحد سازماني آمتر از در صورتبكه تعداد آارآنا  ـ١تبصره 

واحد ديگري آه تحت نظارت يك شاخه معاونت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا عناوين مشابه مي باشد ، جمع 
   .گرديده و سپس مطابق اين دستور العمل ، اعطاي گروه تشويقي صورت مي گيرد 

    
در صورت (  نفر باشد ، يك نفر به عنوان آارمند برجسته ٤٠نچه آمار آارآنان در هر واحد سازماني تا چنا  ـ٢تبصره 

 نفر اضافه ، يك نفر بر اساس جدول ٤٠انتخاب مي گردد و به ازاي هر ) وجود فرد واجد شرايط و رعايت ساير ضوابط 
   زير به سهميه واحد مزبور اضافه مي شود

 ي تشويقي گروهها-١٦جدول شماره  

  تعداد افراد برخوردار از گروه تشويقي  ( نفر( آمار آارآنان واحد سازماني 
  يك نفر  ١٥ـ40
  دو نفر  ٤١ـ  80

  سه نفر  ٨١ـ  120
  چهر نفر  ١٢١ـ  160
  پنج نفر  ١٦١ـ  200

حد سازماني محسوب واحد هاي آموزشي در وزارت آموزش و پرورش ، از لحاظ اين دستورالعمل يك وا – ٣تبصره 
  .مي شوند 

   ) ١/٨/١٣٧٢ مورخ ٤٢ / ٤٠٩٠موضوع بخشنامه (  استفاده از نتايج ارزشيابي در اعطاي گروه تشويقي مديران – ١٠
 به مشمولين طرح ارزيابي مديران ، ١٣٧٢ / ١/٨ مورخ ٤٠٩٠/٤٢جهت اعطاي گروه تشويقي بر اساس بخشنامه 

ربوط ، ميانگين امتيازات آسب شده در دو سال آخر ارزشياابي آنان ، نبايد آمتر ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات م
   باشد ٩٠از 

   

 


