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 باعرض سالم و ادب

 به نکات ذیل توجه فرمایید:عملکرد خود در سامانه سامانه ارزیابی عملکرد احتراما جهت تکمیل فرم ارزیابی 

حتما هنگام تکمیل فرم خود توجه داشته باشید فرم شما درست انتخاب شده باشد) مثال فرم مدیران میانی، مدیران پایه،  – 1

 کارمندان و کارکنان خدمات پشتیبانی(.

 درقسمتهایی که نیاز به ضمائم میباشد حتما فایل مربوطه را ضمیمه فرمایید) مثال گواهی تدریس ، مقاالت و غیره( – 2

 در انتخاب رابط ارزیابی خود دقت فرمایید. -3

 دقت فرمایید امضاء شما بارگذاری شده باشد در عیر این صورت آنرا بارگذاری نماید. -4

 شما عملکرد ر غیر اینصورت فرایند ارزیابیدبعد تایید فرم شما توسط تایید کننده نسبت به تایید نهایی فرم خود اقدام نمایید  -5

  ناقص خواهد ماند.

 درخصوص تالیفات اعم از کتاب و مقاالت مستندات باید به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رسید ه باشد. -6



 .ابدا وارد سایت دانشگاه شده معاونت توسعه را انتخاب میکنیمالف  -  1

 انتخاب معاونت ها. –ب 

 



 .انتخاب معاونت توسعه –الف  – 2

 .انتخاب فایل اجرائی ارزشیابی  -ب 

 



 

 روی ورود به سیستم کلیک می نماییم. – 3

 



 .کنید وارد مربوط قسمت در  باشد می کدملی وهرد را که کاربری و رمز  -4

 



ید) حتما بعد از وارد کردن رمز عبور و کاربری وارد مرحله ذیل میشوید که در این قسمت اطالعات خواسته شده راوارد نموده و رمز خود را تغییر ده -5

 رمز خود را یاد داشت فرمایید در آینده دچار مشکل نشوید(.

 



 

 

 



 روی ارزیابی عملکرد کلیک می نماییم. -6

 

 



 روی این قسمت کلیک مینماییم. – 7

 

 



 .منماییم تایید آنرا اطالعات صحت درصورت نمایید چک را خود اطالعات سامانه به شدن وارد از بعد -8 

 



چک کنید درصورت مغایرت فرم شما با پست شما آنرا به رابطین خود اطالع دهید)فرم کارکنان ، مدیران پایه ، مدیران میانی و  االف .فرم خود را -9

 کارکنان پشتیبانی(.

 



 فرم کارکنان –ب  - 10

 

 



 فرم مدیران پایه –ج  - 11

 

 



 کارکنان پشتیبانی –د  - 12

 

 



 درصورت بودن شاخصها درفرم ما آنرا ویرایش می نماییم. –ب  .در قسمت شاخصهای اختصاصی شاهصهای خود را وارد مینماییم  -الف   - 13

 

 



درقسمت مربوط به شاخصهای عمومی اطالعات خود راتکمیل می نماییم. الزم بذکر است که در قسمتهایی که فایل ضمیه وجود دارد حتما باید الف   -14

 فایل مربطه ضمیمه گردد.

 



 بعد از تکمیل فرم روی قسمت مربوط کلیک نموده و آنرا باری رابط خود ارسال نمایید. -16

. 

 .نمود خواهید مشاهده را پیام این باشد نشده ضمیمه مربوطه قسمت در الزم فایل که درصورتی: تذکر



 از این قسمت اقدام نمایید. جهت تغییر رمز و تنظیمات کاربری -17

 

 



 جهت  بارگذاری امضا ازاین قسمت اقدام نمایید. -18

 

 



 . نمایید اقدام قسمت ازاین امضا بارگذاری  جهت -19

 



 موفق باشید


