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سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
مقام معظم رهبری

کلیه معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ....
موضوع: ابالغ دستورالعمل ارزیابی مدیران و کارمندان

با سالم و احترام

 احتراما با عنایت به مفاد ماده ۶۹ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیر 

هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، مصوب هیات امنا دانشگاهها و در راستای اجرای بهینه 

فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، این معاونت پس از اخذ نظرات دانشگاهها و برگزاری جلسات حضوری 

اقدام به اصالح و بازنگری "دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان" نموده و مجموعه فراهم شده در 

دستور مشترک اولین دور جلسات هیات امنا دانشگاههای علوم پزشکی در سال جاری قرار گرفت.

به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۵/۲۵۶/د مورخ ۹۳/۶/۱۹ مشاور محترم وزیر و دبیر 

مجامع، شوراها و هیات امنا وزارت متبوع مبنی بر اینکه با تصویب آیین نامه ضرورتی برای تصویب دستورالعمل

های مرتبط در هیات امناها وجود ندارد و خاطر نشان می گردد که از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ مفاد این دستورالعمل 

مبنای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان خواهد بود.

امید است کلیه مدیران محترم و مسئولین واحدهای ذیربط با ملحوظ قرار دادن این مطلب که اجرای 

صحیح این فرآیند در بعد کالن منجر به رفع نقاط ضعف و موانع و مشکالت موجود، ارتقاء بهره وری و بهبود 

عملکرد کارکنان، مدیران و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد شد، موضوع را در اولویت 

قرار دهند.
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