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 شرح شغل و شرح وظایف -الف 

عبارت است از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر که بر اساس طرح طبقه بندی  شغل :

 مشاغل به این عنوان شناخته شده باشد . 

 مجموعه وظایفی است که برای یک شغل تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد . شرح وظایف :

 بخش ها ارسال گردیده است .  به  نوع شغل شرح وظایف و شرح شغل هر یک از پرسنل به تفکیک 

 

 حقوق و مزایا -ب

 

 هزینه های  -1

% + بیمه خدمات درمانی  5/31کل حکم حقوقی+کسورات بازنشستگی سهم دولت هزینه حقوق پرسنل رسمی=

انداز کارکنان سهم دولت +بیمه تکمیلی سهم سهم دولت و جانبازو فرزندان شهدا+بیمه عمر سهم دولت+پس 

 جانباز و فرزندان شهدا

به این منظور برای هزینه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی کل آیتم های حکم حقوقی و هر آنچه که سهم دولت 

مکلف به پرداخت آن می باشد مانند: کسورات بازنشستگی و بیمه عمر و پس انداز کارکنان دولت و بیمه 

 .دستمزد پرسنل رسمی می باشد و حقوق هزینه را دولت همس  تکمیلی

  

بیمه عمر  + %0%کل حکم حقوقی +کسورات تامین اجتماعی سهم دولت هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی=

 سهم دولت +پس انداز کارکنان سهم دولت+ بیمه تکمیلی سهم جانباز و فرزندان شهدا

د پرسنل پیمانی و طرحی کل آیتم های حکم حقوقی و هر آنچه سهم به این منظور برای هزینه حقوق و دستمز

دولت که مکلف به پرداخت آن می باشد مانند: کسورات تامین اجتماعی و بیمه عمر و پس انداز کارکنان دولت و 

 .را هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی و طرحی می باشد دولت سهم  بیمه تکمیلی

 % +بیمه عمر 0%کل حکم حقوقی+کسورات تامین اجتماعی سهم دولت قراردادی= هزینه حقوق و دستمزد پرسنل

 حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی -2

خدمات درمانی  بیمه%+9کارمند سهم بازنشستگی)–کل حکم حقوقی  حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی=

سهم کارمند +بیمه عمر سهم کارمند+پس انداز کارکنان سهم کارمند+بیمه تکمیل سهم کارمند+مالیات +سایر 

 ( کسورات



 حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی-3       

عمر )بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند+بیمه -کل حکم حقوقیحقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی=

 (سهم کارمند+بیمه تکمیلی سهم کارمند+مالیات+سایر کسورات

 :حقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی-4       

)بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند+بیمه عمر سهم -کل حکم حقوقیحقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی=

 )کارمند+بیمه تکمیلی سهم کارمند+مالیات+ سایر کسورات

 000/480ریال برای سرپرست خانواده و  000/000/3حق مسکن کارکنان رسمی ،پیمانی و طرحی مبلغ در خصوص *

ریال به عنوان حق مسکن  000/00/30ریال برای دیگر کارمندان توضیح اینکه اگر زن سرپرست خانواده باشد مبلغ 

 .می باشد     کارمند 

 .حقوقی می باشد در مورد کارکنان قراردادی حق مسکن جزء آیتم های حکم

 :نحوه محاسبه کسورات -5      

)حق اوالد+حق عائله -کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگیکسورات بازنشستگی سهم کارمند=-

 %9مندی(*

 .توضیح اینکه بیمه بازنشستگی سهم کارمند جانبازان و فرزندان شهدا توسط دولت پرداخت می شود*

)حق اوالد+ حق عائله -های حکم مشمول بازنشستگی کل آیتمکسورات بازنشستگی سهم دولت=-

 %5/31مندی(*

)حق اوالد+حق عائله -کل آیتم های حکم مشمول بیمه تامین اجتماعیکسورات تامین اجتماعی سهم کارمند=-

 %7مندی(*

)حق اوالد+ حق عائله -کل آیتم های حکم مشمول بیمه تامین اجتماعیکسورات تامین اجتماعی سهم دولت=-

 %0%* مندی(

 % می باشد ( 1%کسورات تأمین اجتماعی سهم دولت پرسنل مشاغل کارگری 

 :نحوه محاسبه کسورات بیمه خدمات درمانی-6     

ریال  0%81/1%/32کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی تا سقف کسورات بیمه خدمات درمانی سهم دولت=-

 سهم دستگاه اجرایی  % % مبلغ همچنین  و % %*  (مندی عائله حق+ اوالد حق)– 95در سال 

 81/32%/0%1کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی تا سقف کسورات بیمه خدمات درمانی سهم کارمند=-

 (یک تبعه)----%%*  (مندی عائله حق+ اوالد حق)– 95ریال در سال 



 :تبعه دو درجه یک بیمه خدمات درمانی

 34منظور از تبعه دو درجه یک در بیمه خدمات درمانی شامل فرزندان پیش از سه نفر و همچنین فرزندان باالی 

ریال برای هر نفر از  000/130سال می باشد که در حال تحصیل می باشند است که مبلغ پرداختی در حال حاضر 

 .خود پرسنل کسر میگردد

 :تبعه دو درجه دو بیمه خدمات درمانی 

منظور پدر و مادر پرسنل و همچنین فرزندان که فارغ التحصیل شده اند ولی هنوز تحت پوشش بیمه ای والدین 

 .ریال از پرسنل کسرو به حساب صندوق بیمه خدمات درمانی واریز می گردد 449/174خود میباشند مبلغ 

 :بیمه عمر -7    

ریال  000/90ریال توسط دولت و همچنین مبلغ  000/90غ مبل 95بیمه عمر ساالنه می باشند با حقوق فروردین سال 

 .واریز می گردد  از حقوق پرسنل کسر و به حساب صندوق بیمه گر

  :بیمه تکمیلی -8    

ریال برای هر نفر می باشد توضیح اینکه این مبلغ  731/154که بر اساس قرارداد ساالنه می باشد که امسال مبلغ 

 .ان و فرزندان شهدا توسط دولت واریز خواهد شدبرای خانواده محترم جانباز

 :نحوه محاسبه مالیات -9     

مالیات +حق  سقف 000/000/31) –جمع کل آیتم های حکم حقوقی مالیات کارکنان رسمی، پیمانی =) -

 % 30( * اوالد + عائله مندی+بیمه تامین اجتماعی دو وهفت درصد +بیمه عمر

 .درصد مربوط به کارمندانی که صندوق تامین اجتماعی می باشندنکته: در خصوص بیمه دو و هفت 

سقف مالیات+ عائله  000/000/31)-کل حکم حقوقیمالیات کارکنان انجام کار حرفه ای و غیر حرفه ای=   -      

 %30*مندی+بیمه عمر+بن و خواربار+مسکن(

سکوره بیمه درمانی به سقف معافیت توضیح اینکه در خصوص کارمندان رسمی و هیئت علمی رسمی نیز مبلغ م*

    .مالیاتی آنها اضافه می شود

 .ریال می باشد 000/000/31 به میزان  95نکته: سقف معافیت مالیاتی در سال 

جمع آیتم های حکم حقوقی که در مورد این عزیزان مبلغ بابت  حقوق قرارداد حرفه ای و غیر حرفه ای:

 .بن،خواربارو مسکن پرداخت میگردد

در مورد کسورات بیمه تامین اجتماعی همانند کارکنان پیمای می باشد ولی در مورد این افراد حق اوالد و عائله 

% 7% سهم دولت و همچنین 0%مندی و بن و خواربارو مسکن جمع و از جمع کل آیتم حکم حقوقی کسر و از آن 

  .محاسبه می شود% بیمه بیکاری 1و سهم کارمند 



 .د کارکنان رسمی و پیمانی می باشدسایر موارد همانن

 اضافه کار -11   

 نرخ یک ساعت اضافه کاری= حق شغل +حق شاغل+ حق مدیریت

                                                                                                          176 

 مالیات-یک ساعت اضافه کاری( )ساعت اضافه کاری* نرخخالص دریافتی پرسنل رسمی=

 تامین بیمه+ مالیات)–خالص دریافتی پرسنل پیمانی و طرحی = ساعت اضافه کاری*نرخ یک ساعت اضافه کاری 

 (کارمند سهم اجتماعی

 نحوه محاسبه پاداش  -11     

 %30 مالیات –کل مبلغ پاداش خالص دریافتی= 

 %30به این صورت که کل پاداش منهای مالیات 

 نحوه محاسبه کارانه -12

 محاسبه می گردد . پرداخت مبتنی بر عملکردبر اساس دستورالعمل 

منظور از پرداخت مبتنی بر عملکرد در این دستورالعمل، ایجاد ارتباط بین دریافتی غیرمستمر کارکنان که 

در این روش،  آنان است.بخش محل فعالیت  باشد، با درآمدهای کار و کارانه به روش قبل می جایگزین اضافه

 گیرد؛  محاسبات در دو سطح صورت می

در سطح اول، براساس عملکرد هر بخش، درآمد قابل توزیع به کارکنان غیرپزشک شاغل در آن بخش محاسبه می

 گردد. گردد و در سطح دوم، براساس عملکرد هر یک از کارکنان و امتیازات مکتسبه، سهم هر فرد تعیین می

ر سه ماه یک بار و  با استفاده از فرم ارزشیابی باشد که ه می 3/3تا  4/0ملکرد بخش ، ضریبی بین ضریب کیفی ع

 شود . امتیازی سنجیده می 550

گیرد. ابتدا سهم واحدهای پشتیبان در واحدهای پشتیبان محاسبات پرداخت عملکردی در سه مرحله صورت می

بر اساس آن، سهم هر واحد از مجموع واحدهای پشتیبان  شود. سپساز درآمد مبنای بیمارستان محاسبه می

 گردد.شود و در انتها نیز سهم هر فرد در واحد محل فعالیت خود، تعیین می تعیین می

های ذیل میان کارکنان شاغل در هر بخش/واحد، توزیع  درآمد قابل توزیع ماهانه بخش/واحد براساس مالک

 گردد: می

 الف( امتیاز حضور.

 ز نوع شغل.ب( امتیا



 ج( ضریب کیفی عملکرد فرد.

 الف( امتیاز حضور  

( و ضریب حضور در ساعات غیرموظف برابر 3برای محاسبه امتیاز حضور، ضریب حضور در ساعات موظف برابر )

 ( در نظر گرفته شده است:4.%)

 ساعات حضور موظف =امتیاز حضور در ساعات موظف× 3  

 ساعات حضور غیرموظف =امتیاز حضور در ساعات غیرموظف×  4.%

های تشخیصی درمانی، مالک محاسبه امتیاز حضور در ساعات موظف و غیرموظف برای کارکنان شاغل در بخش

 قوانین و مقررات مربوطه می باشد. 

 گردد.  ساعت آنکالی، یک امتیاز به امتیاز حضور کارکنان در ساعات موظف، اضافه می 8به ازای هر 

 ب( امتیاز نوع شغل  

 گردد: به روش ذیل، محاسبه می« امتیار مدرک تحصیلی»و « امتیاز شغل»امتیاز نوع شغل براساس 

 امتیاز شغل =امتیاز نوع شغل× امتیاز مدرک تحصیلی 

 گردد: امتیاز مدرک تحصیلی براساس جداول مربوطه تعیین می امتیاز شغل و

 کیفی عملکرد فرد ج( ضریب

 330باشد که هر سه ماه یک بار و  با استفاده از پرسشنامه  می 3/3تا  4/0ضریب کیفی عملکرد فرد، ضریبی بین 

 شود.  سنجیده می 8امتیازی و براساس پیوست شماره 

 یفی عملکرد فردامتیاز کسب شده =ضریب ک÷  300

 گردد: /واحد، براساس امتیازات هر فرد و به روش ذیل تعیین می پرداخت عملکردی هر یک از کارکنان در بخش

 امتیاز حضور موظف =امتیاز موظف فرد× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 رموظف فردامتیاز حضور غیرموظف =امتیاز غی× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 درآمد قابل توزیع بخش =مبلغ هر امتیاز ÷مجموع کل امتیاز کارکنان بخش/واحد 

 امتیاز موظف فرد =پرداخت عملکردی ساعات موظف فرد× مبلغ هر امتیاز 

 امتیاز غیرموظف فرد =پرداخت عملکردی ساعات غیرموظف فرد× مبلغ هر امتیاز 

، عالوه بر سه شاخص مذکور در این ماده، امتیاز خدمت 3198های تشخیصی و درمانی، از تیرماه سال برای بخش

 نیز اضافه خواهد شد. 

 )امتیاز خدمت در ساعات موظف + امتیاز حضور موظف( =امتیاز موظف فرد× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 متیاز خدمت در ساعات غیرموظف + امتیاز حضور غیرموظف( =امتیاز غیرموظف فرد)ا× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 



 آیین نامه های انضباطی –ج 

، تخلفات اداری  هیات عالی نظارت 8/4/3174دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  %مطابق حکم ماده 

عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست مستخدم و رعایت نکردن نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد 

مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و به دو دسته: قصور و تقصیر تقسیم می شود. قصور کوتاهی 

در این بیمارستان نیز عمدی قوانین و مقررات مربوط است. غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله و تقصیر نقض 

 که عبارت اند از : شدهمورد برشمرده  14قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انواع تخلف  در 4ماده طبق 

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری 

  ،نقص قوانین و مقررات مربوط 

  یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیلایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن 

 ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت 

 اخاذی 

 اختالس 

 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص 

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری 

  کسب مجوزتکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون 

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی 

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه 

 سرپیچی از اجرای دستور مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری 

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده 

 انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر سهل 

 ارایه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری 

  گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواهی

 تلقی می شود

 ند یا خودداری از تسلیم مدارک به  اشخاصی که حق تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندار

 دریافت آن را دارند

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 

 رعایت نکردن حجاب اسالمی 

 رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی 

  اختفا، نگهداری، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 

  استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 

 ر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتیداشتن شغل دولتی دیگ 



 هرنوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی 

 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی 

  دست بردن در سواالت، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی 

 افشای سواالت امتحانی یا تعویض آنها 

 ادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابطد 

 غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی 

 سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری 

  توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها 

  استراق سمع بدون مجوز قانونی 

 کارشکنی وشایعه پراکنی 

 ران به کارشکنی یا کم کاری وادارساختن یا تحریک دیگ 

   ایراد خسارت به اموال دولتی 

  اعمال فشارهای فردی برای تحصیل  مقاصد غیرقانونی 

 شرکت در تحصن،  اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن 

 واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی اعتصاب وتظاهرات غیرقانونی 

 از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند عضویت در یکی 

 همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی 

  عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت

 به نفع آنها

 ویت در گروه های محارب یا طرفداری و  فعالیت به نفع آنهاعض 

 مجازات ها :

قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای افراد مختلف پیش بینی شده  9ماده این بیمارستان طبق تنبیه هایی که در 

 است عبارتند از :

 الف( اخطارکتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 ده استخدامیب( توبیخ کتبی با درج در پرون

 ج( کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا سه سال

 د( انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

 ه ( تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال



ی و دستگاههای و( تنزیل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولت

 مشمول این قانون

 ز( تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دوسال 

 5%سال سابقه کار دولتی )در مورد مستخدمان زن( و کمتر از 0%ح ( بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 

روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر  85تا  10سال سابقه خدمت دولتی ) در مورد مستخدمان مرد( با پرداخت 

 سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای

ط( بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی)برای مستخدمان زن( و بیش از 

 سال سابقه خدمت دولتی)برای مستخدمان مرد( بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه%5

 ی( اخراج از دستگاه متبوع

 ک( انفصال دایم ازخدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

 

 ارزشیابی -د 

   

دوره ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به منظور  ارزیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی  

شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش به آنها، ایجاد انگیزه گیرد.  دستیابی به اهداف مختلف مورد استفاده قرار می

برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد می باشد. در گذشته مدیران، ارزیابی 

ارشادی این  دادند، در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و عملکرد را فقط به منظور کنترل فعالیتهای کارکنان انجام می

عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطالعات ضروری در باره نیروهای شاغل 

در سازمان جمع آوری و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و الزم را در جهت باالبردن ارتقاء 

 کمی و کیفی کارکنان اتخاذ نمایند.

 عیارهای سنجش :م

 

 امتیاز (: 41شاخص های اختصاصی) -1

. می باشد ف آنهایها، برنامه ها و شرح وظا معیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریتشاخصهای اختصاصی    

 .که طبق قانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها قرار می گیرد

گردد.بدین گونه که  های اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظایف افراد تهیه و تدوین می شاخص   

برنامه عملیاتی هریک از واحدها تبدیل به شاخصهای قابل سنجش در خصوص هریک از کارمندان بر اساس شرح 

تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید. .بدیهی است  وظایف و امور محوله می شود و ارزیابی کننده می تواند نسبت به



در خصوص هر یک از کارمندان ،شاخصها متفاوت خواهد بود. تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران و 

گیرد و جهت بررسی و تاییدنهایی به واحد متولی ارزیابی  کارمندان توسط معاونت ها و واحدهای ذیربط انجام می

 ارسال می گردد .  عملکرد

  :امتیاز ( 61) شاخص های عمومیفرم  -2

معیار های مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی های عمومی،  شاخص     

 . نماید آنها را فراهم می

طراحی و  در سه محور ذیل برای سه گروه ارزیابی شونده)مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان( شاخصهای عمومی

 ابالغ گردیده است:

  : امتیاز دارد( 30بخش مجزا تشکیل گردیده که هر کدام  %)این محور از امتیاز  0%ابتکار و خالقیت 

  : امتیاز  0%آموزش 

 امتیاز  0%:  رضایتمندی 

 

در هر یک از این محورها ، بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدیر میانی، پایه ، کارکنان( به همراه معیار و 

استاندارد امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیک هر بند و بر مبنای معیارهای 

 ور در ستون امتیاز مکتسبه مشخص می گردد. امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود. سپس امتیاز کل آن مح

امتیاز برخی از شاخص های فوق در سه سطح: عالی، خوب و متوسط در جلوی هر شاخص مشخص گردیده و با تذکر: 

 نظر مدیر کل یا رئیس مرکز مربوطه امتیاز دهی می شوند.

 

 فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد: 

 

ارزیابی کننده موظف است در آغاز دورة ارزیابی عملکرد، حدود انتظارات خود را در چارچوب وظاایف شاغلی و    -3

شرح وظایف، به ارزیابی شونده اعالم نماید. چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد، باا ارائاه دالئال    

 منطقی نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود .  

نده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تالش و کوشش ارزیابی شونده در انجاام وظاایف   ارزیابی کن -%

محوله، عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای تقویت عملکرد و اقداماتی را نیز 

 .  برای اصالح و بهبود عملکرد در طول دوره ارزیابی به عمل می آورد 

ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده اخذ و در  -1

 پایان دوره مورد بهره برداری قرار می دهد.

مدیر فعلی واحد به عنوان ارزیابی کننده بوده و برای هر مدت زمانی که در پست مدیریت قرار دارد می بایسات   تذکر:

 راد زیرمجموعه را ارزیابی نماید و تغییر و تحوالت مدیریت نفی کننده وظیفه مدیر نمی باشد.اف

ارزیابی شونده موظف است فرمهای ارزیابی عملکرد را پس از توزیع توسط واحد متولی ارزیابی عملکرد تکمیال   -8

 نموده و به همراه مدارک مورد نیاز جهت تایید به ارزیابی کننده تحویل نماید.



ارزیابی کننده در پایان دورة ارزیابی بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره، شااخص هاای منادرج در     -5

فرم و حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قارار  

هر عامل با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده در محل مربوطه ( داده و امتیازات ثبت شده توسط ارزیابی شونده) برای 

 را بررسی می نماید.  

پس از بررسیهای به عمل آمده ارزیابی کننده بازخوردهای الزم را به ارزیابی شونده ارائه و پس از تاییاد فرمهاا    -2

ت بعدی باه واحاد متاولی ارزیاابی     توسط تایید کننده نهایی ، لیست امتیازات ارزیابی و فرمهای مذکور را برای اقداما

 عملکرد تحویل می نماید.

 مهر امضاء مقام مسئول و ارزیابی کننده جهت تایید فرم های ارزیابی، به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد.تذکر:  

می باشد و امتیااز باه فعالیتهاای انجاام      با ثبت اتوماسیون ارائه اسناد و گواهی معتبر ،در ارزیابی ساالنه مالک تذکر:

 گرفته در راستای وظایف شغلی ثبت شده و گواهی های صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت.  

 

واحد متولی ارزیابی عملکرد پس از دریافت فرم های ارزیابی و مستندات مربوطه، نسابت باه بررسای و تاییاد      -7

ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیاابی عاودت داده   مدارک اقدام نموده و در صورت نقص مدارک 

 می شود.

 گردد.  پس از تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد، فرم های ارزیابی در دو نسخه تهیه می -4

از طریق واحد متولی ارزیابی عملکرد جهت انجام مراحل بعدی در اختیار منابع  به همراه لیست امتیازات نسخه اول

ضمناَ  لیست امتیازات هر به ذینفع تحویل خواهد شد.  نسخه دوم نیز  توسط واحد مربوطهانی قرار خواهد گرفت. انس

 .نگهداری می شود واحد متولی ارزیابی عملکردسال بصورت مجلد یا لوح فشرده در 

باشد و مورد بررسی قرار مورد تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد نمی  تذکر : فرم های دارای خدشه و قلم خوردگی

 گیرند. نمی

مسئول هرگونه ایراد و قصوری در فرم نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعم از اشتباه در مجموع امتیازات  تذکر:

محاسبه شده در شاخصها و محورها و ... پس از تایید واحد ارزیابی عملکرد، شخص ارزیابی شونده بوده و تغییر و 

 ی عملکرد امکان پذیر نمی باشد.اصالح فرم ارزیاب

رویت فرم نهایی در سال ماه از تاریخ  یکدر صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد ظرف مدت  -9

به واحد متولی ارزیابی  و ارائه مستندات باید نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی، 

کارکنانی که بعد از مهلت تعیین شده نسبت به نتیجه ارزیابی معترض شوند اعتراض قابل عملکرد اقدام نماید. 

 رسیدگی نخواهد بود.

در صورت امتناع کارمند از امضاء و یا دریافت و تکمیل فرم ارزیابی،  مقام تایید کننده می تواناد از اختیاارات    تذکر:

را مرقاوم و  "از امضای فرم ارزیابی خاودداری نماوده اناد   "بارتقانونی خود استفاده و به جای امضای ارزیابی شونده ع

 تاریخ و امضا درج گردد.



امضاء فرم ارزیابی به منزله اطالع رسانی مفاد آن به کارمند است و امتناع از امضااء آن و ثبات نظارات توساط      تذکر:

 ارزیابی شونده، مالک درخواست بررسی و تجدید نظر نمی باشد.

ارزیابی عملکرد موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دریافت اعتراض نتیجه بررسیهای واحد متولی  -30

 خود را به کمیته پاسخگویی به اعتراضات گزارش نماید.

کمیته پاسخگویی به اعتراضات که متشکل از رئیس واحد متولی ارزیابی عملکرد کارکنان یا باالترین مسئول  -33

یس واحد متولی ارزیابی یا باالترین مقام اجرایی موسسه می باشد، پس از بررسی نتایج ارزیابی و دو نفر به انتخاب رئ

تحقیقات به عمل آمده ،با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجه ارزیابی کارمند شاکی حداکثر 

 ظرف مدت دو ماه اعالم می کند.

در صورت تغییر نتیجه ارزیابی توسط کمیته پاسخگویی به اعتراضات ، واحد متولی ارزیابی عملکرد مکلف است  تذکر:

 رای کمیته را به شاکی اعالم نماید. 

 

 : مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد

میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای  .3

 باشد. کارمندان )با رعایت سایر شرایط( می امتیازدهی برای ارتقای رتبه

 امتیاز ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از فاکتورهای کارمند نمونه می باشد. .%

باشد از یک طبقة  45مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل  .1

 شغلی تشویقی ) حداکثر یک بار در طول خدمت ( برخوردار می شوند . 

پاداش خادمات   نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ، مبنای پرداخت هرگونه پاداش از جمله .8

 می باشد .  (قانون برنامه پنجم توسعه 50موضوع بند الف ماده )رجسته ب

باه   مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یاا پانج ساال متنااوب     .5

 باشد ، در معرفی به دوره های آموزشی خارجی ) بورس ( از اولویت برخوردار هستند .  45حداقل  تفکیک 

 ان و کارکنان بر اساس نمره ارزیابی از مزایای فوق العاده کارایی بهره مند می شوند.مدیر .2

درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل ، برای هار گوناه ارتقااء شاغلی از      45کسب حداقل .7

انگین امتیاز دو سال گذشته مبنای جمله : انتصاب در پست های مدیران پایه الزامی است . در مورد مدیران میانی ، می

 عمل می باشد . 

درصد کل  50مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از  .7

، بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء تصویب و ابالغ می گردد در امتیازات پیش بینی شده کمتر باشد 

 ن شرایط بازنشستگی ، بازخرید و یا فسخ قرارداد می گردند.صورت نداشت

کارمنادانی کاه از پار کاردن فارم ارزیاابی امتنااع ورزناد، از نتاایج حاصال از ارزیاابی از جملاه تمدیاد               تذکر:

ه قرارداد،انتصاب،ارتقاء رتبه، ارتقاء شغلی، اعطای طبقه تشویقی و ... محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهاد 

 شخص کارمند می باشد. 

 



 رتبه شغلی  وضوابط اجرایی ارتقاء طبقه  -ه

نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی  آیین 82در اجرای تبصره ماده 

 : کشور، ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارمندان به شرح ذیل می باشد

 طبقات شغلی:نحوه ارتقاء کارمندان در  -1

کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی به یک طبقه شغلی 

 یابند. استحقاقی در جدول حق شغل ارتقاء می

 ها( )کليه رستهيجدول ارتقاء طبقه شغلي بر اساس تحصيالت، سنوات تجرب

 طبقه شغلي

 تحصيالت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 1 پايان دوره ابتدايي

           25 21 15 11 5 1 پايان دوره راهنمايي )سيکل(

          25 21 15 11 5 1  ديپلم

         25 21 15 11 5 1   كارداني

       24 21 16 12 8 4 1    كارشناسي

      24 21 16 12 8 4 1     كارشناسي ارشد

     24 21 16 12 8 4 1      اي دكتراي حرفه

    1 4 8 12 16 21 24       (Ph.Dدكتراي تخصصي )

کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی این ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلی 

 استحقاقی قرار خواهند گرفت.

 باالتر:های شغلی  نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه -2

مدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول 

 باشد: ذیل می

 

 



 قابل قبول براي متصديان مشاغل تا سطح کارداني و کارشناسي و باالتر تجربيجدول مدت سنوات 

 ها رتبه

 تجربيمدت سنوات 
 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

   21 8 1 الزم براي مشاغل تا سطح کارداني تجربي مدت سنوات

 24 18 12 6 1 الزم براي مشاغل سطح کارشناسي و باالتر تجربي مدت سنوات

های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی  شود که به رشته مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گفته می

 یابد و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد.  تخصیص می

شد. تجربیات مدون شده های خبره و عالی مستلزم مستندسازی تجربیات توسط کارمندان می با ارتقاء به رتبه

 باشد: دارای ویژگیهای زیر بوده و با تایید کمیته مربوط قابل اعمال می

 تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد. -3

 های پیشین استفاده نشده باشد. برای کسب رتبه -%

بر اثر ها و تهدیدها( مرتبط با شغل را که  ها، فرصت مسائل، چالشها و مشکالت )موانع، محدودیت -1

 تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

 های مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارائه گردد.  گیری و راه حل نتیجه -8  

  باشد. مالک ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه براساس میانگین نمرات ارزشیابی ساالنه در دوره مورد نظر می

 تر، تحقق شرایط زیر الزامی است:برای ارتقاء کارمند به یک رتبه باال

 الف( برای ارتقاء به رتبه پایه:

درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه  20کسب حداقل  .3

 شغلی،

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. 100گذراندن  .%

 تقاء به رتبه ارشد:ب( برای ار

درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه  70کسب حداقل  .3

 شغلی،

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. 50%گذراندن  .%

 ج( برای ارتقاء به رتبه خبره:



از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه درصد امتیاز  40کسب حداقل  .3

 شغلی،

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. 00%گذراندن  .%

 د ( برای ارتقاء به رتبه عالی:

ند در طول ارتقاء رتبه درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارم 90کسب حداقل  .3

 شغلی،

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان  مصوب هیأت امناء دانشگاه. 350گذراندن   .%

ای با  های ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کمیته ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه

 گیرد: ترکیب ذیل مطرح و مورد تصویب قرار می

 معاون پشتیبانی رئیس کمیته، .3

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری یا عناوین مشابه،)دبیر( .%

 مدیر نیروی انسانی، .1

 باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل، .8

 رتبه خبرهنماینده مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت جهت ارتقاء  .5

عالی ابتدا در کمیته دانشگاه مطرح و در صورت تأیید به  ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه

 گردد. منظور تصویب با مستندات مربوطه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع ارسال می

 

 

 ضوابط و مقررات مرخصی -و

استفاده از روز کاری مرخصی استحقاقی با  10کارمند به ازای یک سال خدمت از  مرخصی استحقاقی روزانه :

حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد برخوردار می گردد که الزاما می بایست با درخواست کتبی 

کارمند و تأیید رییس محترم مرکز استفاده گردد. )درخواست و تأیید می بایست قبل از تاریخ مرخصی تنظیم 

 ان غیبت تلقی می گردد.گردد.( در صورت عدم رعایت موارد فوق عدم حضور به عنو

در صورتیکه مدت خدمت کارمند کمتر از یکسال باشد به تناسب ماههای خدمت مجاز به استفاده از مرخصی 

 و نیم روز مرخصی برای هر ماه( %استحقاقی خواهد بود.)

مربوطه روز مرخصی استحقاقی غیبت تلقی می گردد و می بایست به عنوان کسر کار در کارکرد ماههای  10مازاد 

 درج گردد.



کارمند مجاز است در موارد اضطرار با تأیید رئیس محترم مرکز و یا مقام مجاز از  مرخصی استحقاقی ساعتی :

 ساعت از مرخصی ساعتی استفاده نماید. 1طرف ایشان در خالل ساعت اداری حداکثر 

ساعت مرخصی   4ساعت در ماه بوده که در پایان سال به ازای هر  7سقف مجاز استفاده از مرخصی ساعتی 

 ساعتی یک روز مرخصی استحقاقی از کارمند  کسر می گردد.

به عنوان غیبت تلقی شده و می بایست به عنوان کسر کار در کارکرد  ( ساعت در روز  1 مازاد میزان مجاز )

 ماههای مربوطه درج گردد.

در صورت ابتال به بیماری که مانع انجام خدمت می گردد می تواند با ارائه گواهی کارمند  مرخصی استعالجی :

روز از مرخصی استعالجی استفاده نماید.در این حالت مرخصی استعالجی توسط رئیس محترم  1پزشک حداکثر 

 مرکز قابل تأیید می باشد.

روز(   1ناوب در سال) هر نوبت حداکثر روز مت %3برای کلیه کارمندان سقف مجاز استفاده از مرخصی استعالجی 

روز با  10روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد دانشگاه و مازاد بر  10می باشد. مازاد بر مدت مذکور تا 

 نظر کمیسیون پزشکی مورد تأیید دانشگاه و مطابق با مقررات تصمیم گیری خواهد شد.

روز  1عی پرداخت حقوق و مزایای روزهای مرخصی استعالجی مازاد بر برای کارمندان مشمول قانون تأمین اجتما

         تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد.به این معنی که تأیید گواهی های ارائه شده و پرداخت حقوق

 می بایست توسط سازمان بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

روز مرخصی استعالجی استفاده نمایند میزان  1ماعی بیشتر از در صورتیکه کارکنان مشمول قانون تأمین اجت

 می بایست از روزهای کارکرد کسر شده و در گزارش کارکرد لحاظ گردد.  مرخصی

روز است که در  10حداکثر میزان مرخصی قابل استفاده ساالنه برای هر کارمند  ذخیره مرخصی استحقاقی :

 قابل ذخیره است. روز 35صورت عدم استفاده از این مقدار 

در صورتی که بنا به تشخیص رئیس محترم مرکز عدم حضور کارمند به برنامه ها و امور  مرخصی بدون حقوق :

 جاری مرکز لطمه وارد نکند کارمند مجاز است طبق ضوابط و مقررات از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.



ماه بوده که الزاما می بایست در مدت مجاز قرارداد یک برای کارمند قراردادی حداکثر میزان مرخصی بدون حقوق 

و قراردادی صرفا در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده مجاز به ، پیمانی کارمند رسمی . لحاظ گردد

سال می  1برای کارمند رسمی حداکثر میزان مرخصی بدون حقوق  می باشد. استفاده از مرخصی بدون حقوق

دون حقوق جزء سابقه بازنشستگی محسوب نمی گردد مگر آنکه با موافقت بیمارستان  و مدت مرخصی ب. باشد 

  صندوق بازنشستگی ذیربط کسورات بازنشستگی به صورت کامل از سوی کارمند پرداخت گردد.

ماه با استفاده از حقوق و مزایای  9بانوان کارمند  می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر  مرخصی زایمان: 

 مربوط برخوردار گردند.

زایمان تا شش برای کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق و مزایای روزهای مرخصی استعالجی 

 ماه توسط بیمارستان پرداخت می گردد .  9می باشد و مازاد بر شش ماه تا  تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی ماه 

با توجه به اینکه مرخصی زایمان الزاما از روز زایمان آغاز می گردد الزم است مدارک ذیل در اسرع وقت توسط 

وی )با ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر(جهت اقدامات بعدی به منابع انسانی مرکز یک کارمند یا بستگان درجه 

 ارائه گردد.

 ی )اصل(اعالم تاریخ دقیق زایمان مندرج در گواهی پزشک-3

 تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه مادر  -%

 تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه نوزاد)رویت اصل شناسنامه الزامیست.(  -1            

بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید ، می توانند تا هنگام دو  پاس شیر :

با تأیید رئیس محترم ود از یک ساعت مرخصی  ) پاس شیر ( در خالل ساعات اداری سالگی فرزند شیرخوار خ

 استفاده نمایند .  مرکز و یا مقام مجاز از طرف ایشان

 از برخورداری حق ذیل موارد در موسسه کارمندان خانواده نهاد تحکیم وتکریم منظور به مرخصی اضطراری :
مرخصی استحقاقی  ساالنه را دارند . مرخصی مذکور قابل ذخیره یا عالوه بر سقف  مرخصی اضطراری روز هفت

 بازخرید نمی باشد .
 ازدواج دائم کارمند  -
 ازدواج فرزند کارمد  -
 مادر ، خواهر و برادر پدر ،  همسر ، فرزند ،  : شامل یک درجه فوت بستگان -



همچنین به کارمندانی که همسرشان وضع حمل می نماید ، مدت پانزده روز مرخصی اضطراری مراقبت از همسر 

 تعلق می گیرد . این مرخصی نیز قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد . 

، ساالنه از یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی  باشند می اشعه با کار معرض در کارکنانی که:  پرتوکاران مرخصی

 . این مرخصی قابل ذخیره و بازخرید نمی باشد .  گردند می برخوردار استحقاقی

 

 ضوابط خروج از خدمت  -ز

 : دنگرد می خارج بیمارستان در خدمت از ذیل حاالت از یکی در انکارمند

 ربط، ذی قوانین طبق کلی کارافتادگی از یا و بازنشستگی  -       

 استعفاء، قبول  -       

 بازخریدی،  -      

 ربط، ذی قانونی مراجع احکام موجب به انفصال یا اخراج -      

 فوت -      

 پایان طرح ) کارکنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( -      

  پایان مدت قرارداد  -     

 

 : بود نخواهد مقدور قراردادی یا پیمانی کارمند با مجدد قرارداد انعقاد ،ذیل  شرایط از یک هر تحقق عدم درصورت

 قراردادی، یا پیمانی کارمند سازمانی پست بقاء استمرار  -      

 کارمند، خدمات از رضایت و عملکرد ارزیابی از مطلوب نتایج کسب  -     

 رجوع، ارباب و مردم رضایت جلب  -     

 تصدی. مورد شغل ی زمینه در تخصصی و علمی سطح ارتقاء  -     

 

 


