
ن، کارشناسان و مذریان)  اهی انتخاب کارمنذ نموهن  معیاراه و شاخص -1فرم شماره ( کارمنذا

 شاخص
 سقف

 امتیاس 

امتیاس 

 خودارسیابی

 امتیاس

 مدیز مافوق 

 مػبدیك ضبمل؛ پًضص)تالش در جُت گسترش ي تمًیت اخالق ي ضئًوبت اسالمی   -1

 10 (ياحذثب تبئیذ مذیر ... مىبست، ضرکت در ومبز جمبعت ي 

    

 10 رفتبر احترام آمیس ي َمکبری مطفمبوٍ ثب ارثبة رجًع   -2
    

 10 (ثب تبئیذ مذیر ياحذ) رفتبر احترام آمیس ي َمکبری مطفمبوٍ ثب َمکبران خًد   -3
    

 10 ( ثب تبئیذ مذیر ياحذ ) اوجبم ثٍ مًلع تعُذات کبری ي حرفٍ ای َمراٌ ثب احسبس مسئًلیت  -4

    

تبئیذ مذیر  ي ...  مثل؛ رعبیت زمبن يريد، خريج، مرخػی، مأمًریت ي)اوضجبط اداریرعبیت  -5

 10 (ياحذ

    

 10 (ثب تبئیذ مذیر)حضًر ثٍ مًلع در جلسبت ي ارایٍ گسارش ثٍ مًلع ثٍ مسؤيل ثبالتر  -6
    

وً، خاللبوٍ ي عملی در خػًظ یکی از مًارد؛ اغالح الگًی مػرف،   ارائٍ پیطىُبد ي ایذٌ -7

ارزیبثی ثر اسبس ارائٍ مستىذات ي )کبَص َسیىٍ، اغالح فرایىذَبی اداری ي مکبویساسیًن 

 (ضًد تبئیذ مذیر اوجبم می
10 

    

َبی  افسارَبی تخػػی ي عمًمی ثٍ غًرت کبرثردی ي استفبدٌ از ريش استفبدٌ از ورم -8

 10 (ثب تبئیذ مذیر)الکتريویکی در تجبدل گسارضبت ي اعالعبت اداری 

    

 10 (ثب ارائٍ مستىذات ي تبئیذ مذیر)میسان مطبرکت در تحمك اَذاف تخػػی  -9
    

 10 تسلظ ثٍ لًاویه ي ممررات حًزٌ مًرد عمل  -10
    

     100 جمع

 .ثبضذ 1392تمبم مستىذات ارائٍ ضذٌ ثبیذ مرثًط ثٍ سبل  :1تذکز

   .تًسظ کمیتٍ جطىًارٌ ضُیذ رجبیی داوطگبٌ ثررسی خًاَذ ضذ َب ضبخع مػبدیك ي مستىذات مرثًط ثٍ :2تذکز

 



مات  و    فرم مشخصات ( 2فرم شماره )          ربلزیذه   کارکنان   اهم اقذا

 «بسمو تعالی»

  ااگشنه خوارزمیستاد جشنواره شهیذ رخایی د

ن)         سطح انتخاب                   ...................... :    (مذریان، کارشناسان، کارمنذا

 ، با سالم  

   ........................................ایندانب  احتراماً               

م    خواهشمنذ است رد فهرست کارکنان ربلزیذه منظور و با . اهی اعالم شذه بوده و داوعلب انتخاب هستم با مشخصات زری وادذ شرایظ رب اساس شاخص                                                             و   اهی دیگر افراد  اقذا

 .قرار دهیذآاثر و نتایجی هک داشتو است مورد مقایسو                  

 :خانوادگیانم               : انم             

 : شغل/  عنوان پست سازمانی          : واحذ سازمانی  انم          

تحصیلی         
 كرج تهران                                                                                  :محل جغرافیایی خذمت            :مذرک و رشتو 

م          :سابقو خذمت             قراردادی      پیمانی                                       رسمی                                     : نوع استخذا

 (پذر، مارد، همسر و فرزنذ شهیذ)خانواده شهیذ     (هما    )آزاده                               (ردصذ    )خانباز           (ماه   ) رزمنذه        :وضعیت ایثارلری                 

: ضمائم ویپست                                

  خالهص فعالیت اهی ربجستو اندام شذه رد ارتباط با محور مربوط .

  ت مربوط هب فعالیت اهی اندام شذه . مستنذا

  تحلیل آاثر و نتایح حاصل از عملکرد
 

 

 محل اصصاق عکس

: امضاء

  :اترخی


