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بخشـنامه  ( اعالم نظر ارباب رجوع مطابق فرمهاي نظر سنجي    -الف  5 نفر تعداد مراجعيني كه با ذكر نام اعالم نارضايتي نموده اند 
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  10 ) 24/10/81 مورخ 195940/1900بق با بخشنامه شماره مطا( ارائه پيشنهادات ارزنده -ز
  20  رعايت نظم و انضباط اداري -ح
  10  پشتكار و جديد در كار و انجام حدمات موثر با نظر مدير واحد ذيربط -ط
  10 )كشوري اختراع وابتكار وتقديرنامه از جشنواره - دريافت نشان دولتي-كارمند نمونه در سطح دستگاه( عامل خاص -ي

  130 جمع 
 :  موارديكه موجب عدم تمديد قرارداد شده است-9

 ) 24/10/81 مورخ 195166/1900براساس جمعبندي فرمهاي ماهانه نظرسنجي موضوع بخشنامه شماره ( نارضايتي بيش از ده درصد مراجعين - الف
 ي  دريافت بيش از دو بار اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدام- ب
  دريافت بيش از يكبار توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي - ج
 ) به استثناي بندهاي الف و ب( قانون رسيدگي به تخلفات اداري 9 محكوميت در يكي از حاالت مذكور در ماده - د
 ) به شكايات يا واحد حراست يا بازرسان طرح تكريم مردمبا تائيد دفتر رسيدگي ( وجود موارد شكايات اثبات شده نسبت به عملكرد مستخدم نزد مدير - هـ
  حصول سوء سابقه طي دوران قرارداد پيشين - و
  عدم نياز به خدمات مستخدم  به علت منتفي شدن وظيفه و كار محوله - ز

 :  اظهار نظر مدير و مقام مافوق واحد ذيربط-10
 . پيشنهاد مي گردد)امتياز120حداقل ( سه سال )        امتياز100حداقل ( دوسال            )امتياز80حداقل ( يكسال مدت  تمديد قرارداد براساس امتيازات مكتسبه به - الف
 .  درصد از عوامل امتياز آور تاييد نمي گردد50 و يا كسب كمتر از 9 تمديد قرارداد به علت مذكور در بند                    از رديف - ب

 تاريخ                                   امضاء:                                           عنوان پست سازماني:                                            انوادگي مسئول امور اداري واحدنام ونام خ
               عنوان پست  سازماني                                            تاريخ                                  امضاء                          نام و نام خانوادگي مدير واحد                      

             تاريخ                                  امضاء                 عنوان پست سازماني                                                     نام و نام خانوادگي مقام يا رئيس مافوق          
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 . سال تمديد مي گردديكسال مربوطه و امتياز مكتسبه از ارزيابي عملكرد مستخدم قرارداد مستخدم به مدت ت با توجه به اعالم نياز مديريـ- الف
 .نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت مستخدم اقدام گردد.  و يا امتياز كسب شده توسط مستخدم قرارداد مستخدم تمديد نمي شود9 با توجه به رديف - ب

                امضاء            تاريخ                       ي                            عنوان پست سازمان      مقام مجاز از طرف ايشان                               و نام خانوادگي رئيس دستگاه   نام 
 3 و 2، 1 و متناسب با ماهيت شغلي كاركنان خود و با رعايت تذاكرات 27/11/81 مورخ 218974/1800دستگاه اجرايي براساس ضوابط مذكور در بخشنامه شماره  *

 .  گردد 130حوي تعيين خواهند نمود كه جمع امتيازات برابر بخشنامه مذكور حداكثر امتيازها را به ن
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 فرآيند گردش فرم تمديد قرار داد استخدام پيماني
را با توجه به سوابق كاري 9از رديف )و(،)د(،)ج(،)الف(اداري دستگاه سه ماه قبل از اتمام قرارداد مورد عمل ، بندهاي واحد امور -1

 .امي وي تكميل مي نمايدمستخدم ومحتويات پرونده استخد
در صورتي كه مستخدم مشمول يكي از بندهاي مذكور باشد مراتب به مدير واحد ذيربط منعكس ميگرددوفرم جهت دستور  -2

در غير اينصورت . به رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان ارسال ميگردد) 11بندب رديف( پرداخت پاداش پايان خدمت 
 .  فرم مربوطه را براي مدير واحد ارسال مي دارد8 تكميل امتياز مربوط به بند الف رديف واحد امور اداري پس از

 تعيين 24/10/1381 مورخ 195166/1900از جمعبندي فرم هاي ماهانه نظرسنجي بخشنامه شماره 8 امتياز بند الف رديف :تذكر 
متياز مكتسبه وبه ازاء يك درصد اعالم رضايت از ميگردد، در اين مورد افزايش ميزان نارضايتي از مستخدم موجب كاهش ا

شايان ذكر است كه دردستگاههايي كه بخشنامه مذكور اجرا نشده باشد .مستخدم يك نمره براي مستخدم منظور ميگردد
 .مستخدم از اين عامل امتيازي كسب نخواهد كرد

از رديف ) ي(، و) ط(، ) ح(، ) ز(، ) و(، ) ه(، ) د(، ) ج(، ) ب( بهمراه بندهاي 9از رديف ) ز(، و) ه(، ) ب(مدير واحد ذيربط بندهاي  -3
 . را براساس ضوابط ودستورالعمل هاي مربوطه تكميل مي نمايد8
 . بايد در پرونده مستخدم درج وموجود باشد8از رديف ) ز(، و) ج(، ) ب(مدارك مربوط به بندهاي :        تذكر

 نبوده ويا جمع امتياز كسب شده وي از عوامل امتياز آور 9از رديف ) ز(،يا ) ه(، ) ب(در صورتي كه مستخدم مشمول بندهاي  -4
را تكميل وامضاء نموده ومراتب را جهت تائيد مقام يا 10رديف ) الف(باشد مديرواحد بند ) امتياز65(از كل امتياز % 50بيشتر از 

جهت صدور دستور تمديد قرار داد مستخدم به رئيس رئيس مافوق خود ارسال مي دارد ، پس از تائيد مقام مافوق فرم مربوطه 
 .دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان ارسال ميگردد

تا 65درصد امتياز كل باشد ، قرارداد بمدت يكسال ودر صورتي كه بين 65تا50 در صورتي كه امتياز كسب شده بين :1تذكر
 .ز كل تا سه سال قابل تمديد استدرصد امتيا75درصد امتياز كل باشد تا دوسال وبراي بيش از 75
 بعد از طي هر يك از مراحل فوق كه موجب تمديد ويا عدم تمديد قرار داد مستخدم ميگردد، فرم مربوطه در پرونده :2تذكر

 .استخدامي در واحد امور اداري بايگاني خواهد شد
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