
 (سایر اعضامعیارها و شاخص های انتخاب ) 4جدول شماره 

 توضیحات
ارزیابی 

 کارگروه
ارزیابی 

 مدیران
 معیار شاخص امتیاز خودارزیابی

 پایبندی به اخالق و ارزش های اسالمی  5    

 ارزش ها
 امتیاز 15

 عمل به واجبات و پرهیز از محرمات 5    

 فرهنگی،اجتماعی و سیاسیمشارکت موثر در فعالیت های  5    

 انجام امور محوله با کیفیت مطلوب 5    

 وجدان کاری
 امتیاز 20

 خودداری و ممانعت از خسارت ها و سوء استفاده ها  5    

    
5 

بهه کهار گیری مرهارت،توش و کشهههههههتبهار همراه بها بی  رفی و 

 خودداری از غرض ورزی

 تبریم آنانارائه خدمت به ارباب رجوع و  5    

 حضور به موقع 10    مستند

 انضبا  اداری
 امتیاز 25

 رعایت کامل قوانین،مقررات و سلسله مراتب اداری 4    

    
4 

رعهههایهههت اسهههههههتفهههاده از امبهههانهههات اقت هههههههههادی و مقهههابلهههه بههها 

اسهههههرای،تبجیر،تجمل گرایی و اشهههههرافی گری درراسهههههتای تحق  

 اقت اد مقاومتی 

 رعایت نظم در محیط کار و آراستگی فردی  4    

 رعایت حقوق،موقعیت و مسئولیت دیگران 3    

 تسلط در امور شغلی و انجام صحیح امور محوله 5    

 مرارت شغلی
 امتیاز 30

 اجرای سریع امور محوله و جلوگیری از تاخیر در کارها 5    

 دیگران داشتن روحیه همباری و استفاده از تجربیات 5    

 توانایی ارائه راهبار های مفید شغلی 5    

 دریافت گواهینامه تخ  ی و مرارت شغلی در سال گجشته 6    مستند

 کوشش در افزایش مرارت و معلومات مرتبط با  شغل  4    

    
5 

برخورداری از حسن معاشرت،سعه صدرو حسن خل  در ارتبا  

 با همباران و ارباب رجوع

 شررتحسن 
 امتیاز 20

 اشترار به حسن نیت ،صداقت و امانت داری 5    

 توش در جرت حل مشبوت فردی و اجتماعی همباران 5    

 توش در نیبوکاری های اجتماعی 5    

    مستند
8 

ارائه شههیوه های جدید و مفید برای رسههیدن به اهدای سههازمانی 

 و شغلی
 خوقیت و نوآوری

 ارائه کیشنرادهای م وب در نظام کیشنرادات 5    مستند امتیاز 20

 نوآوری در انجام وظایف محوله 7    

 استفاده برینه از وقت اداری در انجام امور محوله 5    

 ارتقاء برره وری
 امتیاز 20

 صرفه جویی و کایین آوردن هزینه جرت انجام وظیفه  3    

    
3 

فرآیندها و بربود روش های انجام کار کیشههههنراد  جرت اصههههو  

 ،قوانین و مقررات و یا ساختار سازمانی

 نمره ارزشیابی سال قبل 9    مستند

 جمع امتیاز   150    

 

 


