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مقدمه -1  

پیمانی سازی دستوالعمل اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران،کارمندان رسمی و ابی کارکنان سازمان با هدف پیادهسامانه ارزشی

 طراحی شده است. مطابق بخشنامهفرم  3، به انضمام و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت نهاد های کشوری

به صورت ساالنه ارزشیابی نماید و پس از اطالع  ،مان را بر اساس فرم های ارزشیابیسامانه می تواند تمامی مدیران و کارمندان ساز

ارزشیابی شونده و ثبت نتیجه نهایی در سامانه مربوطه ، فرم مربوط را در پرونده پرسنلی افراد نگهداری رسانی نتایج ارزشیابی به 

 نماید.

سامانه می تواند مدیران دستگاه های اجرایی مستقر در مراکز استان ها و روسای ادارات شهرستان ها را با رعایت بند الف بخشنامه 

 لعمل مورد ارزشیابی قرار دهد.و طبق راهنمای عمل مربوط این دستورا

 

 اهداف ارزشیابی عملکرد: -2

 ارزشیابی و حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی در طول یک دوره معین، .1

ارزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاصی و عمومی مدیران و کارمندان بر اساس عوامل و معیار های تعیین  .2

 شده،

 ر دستگاه های اجرایی،داطالع از بازده و نتایج عملکرد مدیران و کارمندان  .3

 شناخت نقاط قوت و ضعف مدیران و کارمندان و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های اداری، .4

 های مختلف ارتقاء سطح عملکرد مدیران و کارمندانها و فراهم آوردن زمینهشناخت نیاز .5
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 اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد:مراحل  -3

واحدهای ارزیابی عملکرد یا عناوین مشابه اهداف عملیاتی ساالنه تمام واحدهای سازمانی که توسط باالترین مقام دستگاه ابالغ -الف

 می شود را در فروردین ماه هر سال برای اجرا در همان سال ابالغ می کنند.

د و امتیاز هر یک شیابی قرار می دهنزستاد دستگاه اجرایی را با رعایت بند الف مورد ار ارزشیابی کنندگان مدیران و کارمندان-ب

 نمایند.های تعیین شده تعیین میها و شاخصاز عوامل را براساس معیار

 پردازیم.هر یک از مراحل اجرای فرآیند می در ادامه به توصیف و تشریح
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 ورود به برنامه -3-1

 ی ورود به سامانه می باشد.صفحه ای که قابل مشاهده است صفحههنگامی که ادمین وارد پورتال می شود اولین 

مدیر بالفصل و مدیر  ،(کارمندانارزیابی شوندگان) مدیر منابع انسانی، ادمین، کاربرانی که در پورتال نقش دارند و وارد می شوند

 هستند.سطوح باالتر 

نموده کاربر سیستم جهت ورود به سامانه می بایست ابتدا نام کاربری و سپس کلمه عبور مورد نظر را در باکس های مربوطه وارد 

 ک نماید.و سپس بر روی دکمه ورود کلی

ر ظاهر گاه نمودن کاربرد شده نادرست باشد پیغامی جهت آدر صورتیکه هر یک از باکس های مربوطه خالی باشد و یا اطالعات وا

 می گردد.

 

 پس از ورود به نرم افزار، لیست منو ها و امکانات نرم افزار مشاهده می شود که یک به یک عملکرد آنها را تشریح می کنیم.
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 منوهای اصلی سیستم -3-2

 کدام زیر سامانه شامل منو های اصلی مدیریت سازمان،جداول پایه،جداول ارزشیابی،پنل مدیریت و گزارشات می باشد که هر

 باشند که در ادامه توضیح داده خواهد شدمنوهای خود را دارا می

 

  :ساختار درختی واحدها و ... در این منو واحد های سازمانی سیستم مانند پرسنل، اطالعات پایهمنوی مدیریت سازمان ،

 تعریف می شوند.

http://www.behin-gostar.ir/


 

 

 

gostar.ir-www.behin   7            راهنمای مدیریت سامانه ارزشیابی کارکنان بهکار  

 

  :دوره های ارزیابی و ...  ،وضعیت استخدام ،استخدام های سازمانی، نوعند پستاطالعات پایه پرسنل مانمنوی جداول پایه

 در این منو تعریف می شوند.

  : محور و... از طریق این منو قابل  ،ها ،شاخصمعیار های ارزشیابی مطابق بخشنامه،دسترسی به فرممنوی جداول ارزشیابی

 دسترسی است.

  :قابل مشاهده است.در این منو فرم ارزشیابی تمامی پرسنل زیر مجموعه منوی پنل مدیریت 

 : مشاهده روند ارزشیابی پرسنل و شناسنامه ارزشیابی وجود امکان ساخت داشبورد شخصیدر این منو منوی گزارشات ،

 دارد.

 ورود اطالعات پایه-3-3

منابع انسانی باید آن ها را تعریف کند و دسترسی مدیر اشند ، اجازه دسترسی داشته ب و کاربران دیگربرای اینکه ارزیابی شوندگان 

 های الزم را به آنها بدهد.

 دسته تقسیم می شوند: 3که این کاربران به 

 )ارزیابی شونده )کارمند 

 )ارزیابی کننده ) مدیر بالفصل 

 )تایید کننده )مدیر سطح باالتر 

 

 های سازمانی تعریف واحد -3-4

های سازمانی پنجره ای باز می شود که در قسمت راست آن درخت واحدهای سازمانی واحد<مدیریت سازمانبا کلیک روی منوی 

 مشخص می شود که تعریف شده باشند.
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د و تایید کننده ی آن را در ، مدیر واحفعال بودن یا نبودن یک رکورد جدید اضافه می شود که نام، با زدن دکمه ی 

 کنیم.های مربوطه وارد میستون

 

بر روی رکورد  ،برای حذف یک رکورد را انتخاب کنید. رکورد را انتخاب و دکمه ی  برای ایجاد تغییر در رکورد مورد نظر،

 را می زنیم. مورد نظر کلیک و سپس دکمه ی 

مه ی این ههای سازمانی، با استفاده از دکمه ن به جهت سهولت ورود اطالعات پستهم چنی

 اند دریافت نمود.که با فرمت مورد نیاز تنظیم شده های اکسلیق فایلمشخصات را از طر
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کنیم. با کلیک روی واحد ها استفاده می ساختار درختی <مدیریت سازمانساختار درختی واحد ها از منوی برای مشخص کردن 

مشخص می شود که تعریف شده منوی واحد های سازمانی پنجره ای باز می شود که در قسمت راست آن درخت های سازمانی 

 رد.باشند مانند تصویر می توان آن ها را مشاهده ک

 تعریف پست های سازمانی   -3-5

پست ها پنجره ای باز می شود که در آن پست های موجود در سازمان معرفی می شوند تا در <ه با کلیک روی زبانه جداول پای

ها را مشاهده توان آنمی که اگر قبال تعریف شده باشند مانند تصویر ر بگیرند،معرفی مشخصات کارمندان سازمان مورد استفاده قرا

 .کرد
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شود. با زدن دکمه یا تغییر نام پست ها استفاده می هایی قرار دارد که از آنها برای تعریفدر کادر سمت راست این صفحه دکمه

خواهید رکوردی اگر می های مشخص شده درج کرد،ستونتوان کد و نام پست را در شود که میک رکورد جدید اضافه میی

را ی ها دکمهمایل به حذف تمامی رکوردرا بزنید و در صورت ت ی کنید، آن رکورد را انتخاب و دکمهرا حذف 

 را انتخاب کنید. رکورد را انتخاب و دکمه ی  ،ی ایجاد تغییر در رکورد مورد نظربرا بزنید.

ی همهالزم به ذکر است به جهت سهولت ورود اطالعات پست های سازمانی، با استفاده از دکمه 

 اند دریافت نمود.های اکسل که با فرمت مورد نیاز تنظیم شدهاین مشخصات را از طریق فایل
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 مشخص کردن نوع استخدامی   -3-6

شوند مختلف استخدامی معرفی میباز می شود که در آن می توان انواع پنجره ای نوع استخدامی <جداول پایهبا کلیک روی زبانه 

اند که می توانید با تعریف شده داده هایی به صورت  ده قرار گیرند.اتا در بخش های بعدی در معرفی مشخصات کاربران مورد استف

 کلیک روی دکمه ی حذف و ویرایش  آن ها را حذف و یا ویرایش نمایید.
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 مشخص کردن وضعیت استخدامی   -3-7

پنجره ای باز می شود که در آن می توان وضعیت های مختلف استخدامی اعم وضعیت استخدامی <جداول پایهبا کلیک روی زبانه 

 نیمه وقت و ساعتی را مشخص کرد. از تمام وقت،

 

 تعریف کاربران سیستم -3-8

ه به صورت پیش فرض قرار هایی کبرای حذف کردن پرسنل رویم.میپرسنل  <مدیریت سازمان برای تعریف کردن کاربران به زبانه 

 توانیم استفاده کنیم.روش می 2ردن کارمندان سازمان از زنیم و برای وارد کاند بر روی دکمه ی حذف همه میداده شده

 روش اول :

نام خانوادگی و ... را در ستون های  نام، ، کدپرسنلی،کل کد ملیا توجه به شکنیم و بروش بر روی دکمه ی جدید کلیک می در این

 مربوطه پر می نماییم.
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 روش دوم :

 برای سهولت کار می توان اسامی پرسنل در فرمت یک فایل اکسل وارد سیستم کرد. در این روش
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های کرده و با توجه به ستونم دانلود می توان فرمت اکسلی را که باید آپلود کنی با کلیک بر روی دکمه 

 مربوطه اطالعات را تکمیل نماییم.
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 مشخص کردن محور،معیار و شاخص   -3-9

 قابل دسترس می باشند.جداول ارزشیابی طبق بند ب بخشنامه به دستگاه های اجرایی محور ، معیار و شاخص ها از طریق زبانه 
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 آپلود امضاء پرسنل  -3-10

این منظور از منوی جداول پایه توان اقدام به آپلود امضاء پرسنل در سامانه نمود. به درج امضاء در فرم های بخشنامه می به منظور

فایل مورد نظر را بر روی آپلود امضاء مدیران و یا آپلود امضاء پرسنل کلیک کرد. در صفحه مربوطه با کلیک بر 

 بت نمود.انتخاب با زدن بر دکمه ذخیره تغییرات را ث
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 پایش ارزشیابی پرسنل  -3-11

این سامانه روش های گوناگونی برای نظارت بر روند ارزشیابی پرسنل وجود دارد تا به تسریع روند ارزشیابی کمک کند. مدیر در 

از پرسنل باشد.  قادر به ردیابی هر یکتواند از طریق منوی گزارشات با کلیک بر مشاهده روند ارزشیابی پرسنل، منابع انسانی می

توان مرحله فعلی پرسنل مورد نظر را مشاهده کرد و یا با انتخاب فرایند خاصی برای این منظور با جستجوی نام پرسنل مورد نظر می

 تمامی پرسنلی که در مرحله دلخواه وجود دارند را مشاهده کرد.
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پنل مدیریت فرم ارزشیابی تمامی پرسنل زیر مجموعه را پس از تایید نهایی تایید کننده مشاهده  همچنین می توان از طریق منوی

 کلیک کرد. توان بر روی کرد. برای این منظور می

 

 

پرسنل زیر مجموعه، امتیاز عوامل مختلف را به تفکیک برای هر یک شناسنامه ارزشیابی  >از مسیر گزارشاتتوان در نهایت نیز می

 پرسنل مشاهده کرد.  از
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 این ابزار برای ارزشیابی کننده و تایید کننده هر واحد به منظور پایش پرسنل زیر مجموعه خود نیز وجود دارد.

 

 تغییر مراحل فرم ارزشیابی  -3-12

توان به منوی پنل مدیریت و سپس به دن فرم ارزشیابی به مراحل قبلی است. برای این منظور میدر بعضی موارد نیاز به برگردان

تمامی ارزشیابی های پرسنل زیر مجموعه مراجعه کرد. پس از جستجوی پرسنل مورد نظر در باکس جستجو با کلیک بر دکمه 

 در صفحه باز شده مرحله مورد نظر را انتخاب کرد.  
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 کامال پاک کرد.  با کلیک بر دکمه پرسنل  <توان فرم ارزشیابی را از مسیر مدیریت سازماندر صورت نیاز می
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 گزارشات  -3-13

توان از منوی گزارشات به داشبورد شخصی مراجعه کرد. در این بخش بندی نهایی امتیازات ارزشیابی پرسنل میبه منظور جمع

 و غیره را شناسایی کرد.توان افراد ملزم به گذراندن دوره های آموزشی،  بازخرید، واجد شرایط انتصاب به پست های باالتر می

 شود.برای مشاهده هر یک از گزارشات ابتدا دوره ارزشیابی مورد نظر به صورت زیر انتخاب می

 

 شود.سپس از منوی داشبورد گزارش مورد نظر انتخاب می
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 برای مثال داشبورد آموزش و توانمند سازی گزارشاتی به سبک زیر دارد. 
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نوع چارت و سایر مشخصات کلیک کرد سپس در صفحه باز شده  توان بر روی ورد نظر میبه منظور ساخت گزارشات م

 .شوندنمایش داده می را متناسب با گزارش خود انتخاب کرد. سپس داشبوردهای موجود با کلیک بر 
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