
 تمدید قرارداد استخدام پیمانیفرم ضوابط                                               
   جمهوري اسالمی ایران 

 کشور  ) سازمان مدیریت و برنامه ریزي82-3( 126-فرم ع                                           سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور
 هداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت ب نام دستگاه : -1
 

     : شماره شناسنامه -3     نام نام خانوادگی: -2

  :  عنوان پست سازمانی -5 :  واحد سازمانی -4
      : تاریخ خاتمه قرار مورد عمل                         : تاریخ شروع قرار داد مورد عمل -7  : محل جغرافیایی خدمت -6

 حداکثر امتیاز  عوامل امتیازآور جهت تمدید قرارداد : -8
 طبق طرح*

 امتیاز 
 کسب شده

 
    اعالم نظر ارباب رجوع مطابق فرم هاي نظرسنجی -الف

  )24/10/1381 مورخ 195166/1900ه شماره (بخشنام

  -10 نفر           تعداد مراحعینی که با ذکر نام اعالم نارضایتی نموده اند) 1

  20 درصد           درصد مراجعینی که با ذکر نام اعالم رضایت نموده اند) 2

  20 نمره                                                               ارزشیابی مستخدم دیر واحدارزیابی کیفی و کمی خدمات مستخدم متناسب با نمره ارزشیابی و نظر م -ب

  20 ساعت                                                     ساعات آموزش مستخدم امتیاز) 4ساعت  5ارهاي تخصصی(به ازاء هرطی دوره هاي آموزشی با سمین -ج

  10 .ت ،ابتکار و انجام کارهاي تحقیقاتی که موجب کاهش هزینه ها ،افزایش بهروري و تسریع در انجام امور مردم می گرددخالقی -د

  10 کوشش براي افزایش معلومات و مهارت هاي شغلی (نظیر مطالعه کتب و مقاالت مرتبط شغلی)   -ه

   تشویق نامه از جانب : -و
 
10 

 
 
  

 لرییس بالفص      
  3 امتیاز

                       رییس رییس بالفصل     
  4 امتیاز

 مدیران سطح باال     
  5 امتیاز

  تعداد  تعداد  تعداد

  10 ) 24/10/1381مورخ  195940/1900ارایه پیشنهادات ارزنده (مطابق با بخشنامه شماره  -ز

  10 رعایت نظم و انضباط اداري -ح

  10 واحدذیربطمدیر با نظر  دیت در کار و انجام خدمات موثرپشتکار و ج-ط

  10   عامل خاص -ي

  130 جمع

 که موجب عدم تمدید قرارداد شده است :مواردي  -9
مـورخ   195166/1900(براسـاس جمـع بنـدي فـرم هـاي نظرسـنجی موضـوع بخشـنامه  شـماره           ردفـ بـه   مراجعین تعداد  %10رضایتی بیش از نا -الف
24/10/1381 ( 
استخدامیدریافت بیش از دو بار اخطار کتبی بدون درج در پرونده  -ب 
استخدامیدریافت بیش از یکبار توبیخ کتبی با درج در پرونده  -ج 
(به استثناي بندهاي الف و ب ) قانون رسیدگی به تخلفات اداري 9محکومیت در یکی از حاالت مذکور در ماده  -د 
 (با تأیید دفتر رسیدگی به شکایات یا واحد حراست یا بازرسان طرح تکریم مردم) اثبات شده نسبت به عملکرد مستخدم نزد مدیر  وجود موارد شکایات -ه 
 رارداد پیشینطی دوران ق فرد در  حصول سوء سابقه -و  
 و کار محوله خدمات مستخدم به علت منتفی شدن وظیفه  تداوم به مدیریت واحد عدم نیاز -ز 

 اظهار نظر مدیر و مقام مافوق واحد ذیربط : -10
 تمدید قرارداد بر اساس امتیاز مکتسبه به مدت   -الف  50یکسال (با حداقل%    (امتیاز   بـا حـداقل) 65دوسال%    (امتیـاز       بـا حـداقل) امتیـاز)    %  75سـه سـال    

 پیشنهاد می گردد.
   درصد از عوامل امتیازآور تأیید نمی گردد. 50کسب کمتر از و یا  9ردیف از بند ........  ذکور درم تمدید قرارداد به علت -ب 
 امضاء   اریخ                     ت                                                                    عنوان پست سازمانی                              نام و نام خانوادگی مدیر واحد    
 امضاء       تاریخ                                                                   عنوان پست سازمانی                              نام خانوادگی مقام یا رئیس مافوقنام و     
 

 صدور دستور رییس دستگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان : -11
 تمدید می گردد.            به مدت  مستخدم، قرارداد  ارزیابی عملکرد مستخدمالم نیاز مدیریت مربوطه و امتیاز مکتسبه از با توجه به اع -الف 
  د.م تمدید نمی شود لذا نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدم اقدام گردب شده توسط مستخدم ، قرارداد مستخدامتیاز کس و یا  9ردیف با توجه به   -ب 

 تاریخ                 امضاء                       ی   پست سازمانعنوان                                      دکتر:نام ونام خانوادگی رییس دستگاه / مقام مجاز از طرف ایشان 

      : یاد آور میگردد در خصوص بند الف   
 نارضایتی  ، یک نمره منفی منظور می گردد .  در صورت اعالم نارضایتی به ازاء هر مورد -) 1الف بند(

 ).  20(تا سقف امتیاز  اضافه می شودمذکور  امتیاز  10یک امتیاز به  %1در صورت اعالم رضایت از مستخدم ، به ازاء هر و . ثبت میگرددامتیاز    10 در صورت عدم وجود شکایت -)2(بند الف 


