
 (معیارها و شاخص های انتخاب مدیران) 2جدول شماره 

 توضیحات
ارزیابی 

 کارگروه
ارزیابی 

 مدیران
 معیار شاخص امتیاز خودارزیابی

    5 
ریزی به منظور ترویج ارزش های اسالالالالالالالعمی و ر ای   برنامه

 ارزش ها  دال  در محیط کار
 امتیاز 15

 
    5 

اسالالالالالالالعمی و پرهیز از پایبندی و  مل به اصالالالالالالالول و ارزش های 

 محرمات
 مشارک  موثر در فعالی  های فرهنگی،اجتما ی و سیاسی 5    

 انجام امور محوله با کیفی  مطلوب 5    
 وجدان کاری

 امتیاز 15
 خودداری و ممانع  از خسارت ها و سوء استفاده ها 5    

 ر ای  حقوق و خواسته های قانونی و ذینفعان 5    

 حضور به موقع 10    مستند

 انضباط اداری
 امتیاز 20

 ر ای  کامل قوانین،مقررات و سلسله مراتب اداری 3    

    4 
ر الالالایالالال  اسالالالالالالالتفالالالاده از اممالالالانالالالات اقت الالالالالالالالالادی و مقالالالابلالالاله بالالالا 

اسالالالالالرای،تبجیر،تجمل گرایی و اشالالالالالرافی گری درراسالالالالالتای تحق  

 اقت اد مقاومتی

    3 
،ضالالالالالوابط و مقررات تشالالالالالوی  و ترهیب به ر ای  نظر و ترتیب 

 اداری و رفتار اجتما ی

    8 
صالالالالالالالالالاحالالالب نظر در حوزه فعالالالالیالالال  مربوط و توانالالالایی ریشالالالالالالالالاله 

 یابی،تشخیص و تحلیل مشمعت

 مهارت و تخ ص
 امتیاز 30

    3 
توانایی ارائه راه حل های مفید و پایدار برای رفع مشالالالالالالالمعت 

 واحد مربوطه
 کارمندانتوانایی هدای  و راهنمایی سایر  3    

 ارائه گزارشات تحلیلی در زمینه شغلی 10    مستند

 دریاف  گواهینامه تخ  ی و مهارت شغلی در سال گجشته 6    مستند

    5 
برخورداری از حسن معاشرت،سعه صدرو حسن خل  در ارتباط 

 حسن شهرت با همماران و ارباب رجوع
 امان  داریاشتهار به حسن نی  ،صداق  و  5     امتیاز 15

 تعش در جه  حل مشمعت فردی و اجتما ی همماران 5    

 10    مستند
ارائه شیوه های جدید و مفید برای رسیدن به اهدای سازمانی و 

 شغلی
 خعقی  و نوآوری

 امتیاز 15
 ارائه پیشنهادهای م وب در نظام پیشنهادات 5    مستند

    5 
افزایش رضالالالالای  شالالالالغلی و  ارائه طرح یا پیشالالالالنهاد در راسالالالالتای

 تقوی  روحیه همماران
 ارتقاء بهره وری

 امتیاز 20
 

 صرفه جویی و کاهش هزینه ها 5    

    5 
اصالالالالالالالعح فرآینالالدهالالا و بهبود روش هالالای انجالالام کالالار ،قوانین و 

 مقررات و یا ساختار سازمانی

    5 
تعش در افزایش تولید یا خدم  در مقایسالالالالاله با واحد سالالالالالازمانی 

 مشابه

    5 
برنالالامالاله ریزی و ارائالاله راهمالالار در جهالال  تشالالالالالالالوی  کالالار گروهی 

 کارمندان
تقوی  روحیه کار 

 گروهی
 امتیاز 20

    5 
تشالالالالالالالمیل گروه های کاری در ارتباط با فعالی  های واحد تح  

 سرپرستی

    5 
دارا بودن روحیه مشارک  پجیری و مشورت با همماران در اخج 

 ت میمات
 اختیار به کارمندانتفویض  5    

توجه دقی  به  ملمرد  نمره ارزشیابی سال قبل 9    مستند

کارمندان و افزایش 

 کارایی واحد
 امتیاز 15

 ... ر ای  اصل شایستگی در انت اب ،ارتقاء و  3    

 توجه به آموزش کارمندان 3    

 توانایی برنامه ریزی 5    

ویژگی های  مومی 

 مدیریتی
 امتیاز 35

 توانایی سازماندهی 5    

 توانایی رهبری 5    

 توانایی کنترل و ارزیابی 5    

 نقش ارتباطی 5    

 نقش ت میر گیری 5    

 مهارت های فنی،انسانی و ادراکی 5    

 جمع امتیاز  200    

 


