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 :انواع فرم های ارزیابی عملکرد

 .می باشد مدیر خدمات پرستاری  و  مدیر بیمارستان  ،رئیس بیمارستان مخصوصفرم مدیران میانی  -1

 – سرپرسووتاران -سوووپرواییری  –رئوویس ارارا امووور اراری و امووور مووا ی مخصوووص   فرررم مرردیران  ایرر  -2

 –کارشووسام موووآوم راروخا وو     –کارشووسام موووآوم راریو ووو ی    –کارشووسام موووآوم یشمای وو اا   

کو  شیور   ور مووت ی       یو همچسوی  کییو  کارشوسام مووآوم هوای      موآوم پوییر  و مودارپ پیشو ی    

 . ام وظیف   می  مایسدرئیس  ارارا و یا معاون ارارا ا ج

 . ت میل می گررر پرسسل خدماتی و   هبا ی توسطفرم کارکنان  شتیبانی  -3

 . ت میل می گررر  می باشسد 3و  2و  1ک  م موم بسدهای  ی سایر کارکسا  توسط فرم کارکنان -4

مم   است تغییورات    تغییر  مورا ی چارت ساشما 79ج  ب  ایس   رر سام الشم ب  توضیح می باشد با تو : 1تیکر 

 . ییدبوجور ر رر  وع فرم های ک  باید ت میل شو 

 – ( غیور مرخصوی اسوتق ا ی   ) مرخصی بودون ق وو    –پرسسیی ک  ب  هر ر یل اع  اش مرخصی شایمان :  2تیکر 

 . یاش ب  ت میل  فرم ارششیابی  داررباشسد کمتر اش شش ماا رر سام  کارکرر راشت  ... ا فصام اش خدمت و 

 کارگزینی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد

 

نسربت  اطمینان  از صحت فرم مربوط   ضمنو ( سامان  ارزیابی عملکرد) ورود کارکنان مشمول ب  سایت دانشگاه علوم  زشکی

 .اقدام نمایند (خانم الهام ربیعی) و ارسال ب  رابط ارزشیابی واحد  مورد نیازثبت اطالعات و بارگذاری مستندات  ب 

ارسرال  بر  سر رسرت بالفیر  یرا       ،  رزشیابی و در صرورت صرحت  اطالعرات   بررسی اطالعات توسط رابط ا

 (اطالعات ب  ارزیابی شونده عودت داده می شود ، توضیح اینک  درصورت عدم صحت) ارزیاب 

لحاظ نمودن امتیازات رضایتمندی و  ، و در صورت تأیید( سر رست بالفی ) بررسی امتیازات توسط ارزیابی کننده 

 ارسال ب  تأیید کننده نهائی 

 .ارسال می نماید( مستخدم) تأیید کننده نهائی در صورت تأیید امتیازات   ، اطالعات را ب  صاحب سند 

(  تقری  رور   اصررر  آقای) صاحب سند یا ارزیابی شونده در صورت عدم اعتراض اطالعات را ب  اداره ارزشیابی 

ارسال و درصورت اعتراض  می تواند بر روی  آیکن اعتراض  کلیک و ارسال نماید  ک  در ایرن صرورت فرآینرد    

 . ارزشیابی مجدداً تکرار می شود


