دریافت تشویق ها
این شاخص شامل نشانهای دولتی و تقدیرنامه هایی است که از مقامات مختلف کسب می گردد.

تشویق هایی دارای امتیاز است که موارد زیر درآن رعایت شده باشد:
 .1تشویقات باید در راستای ایفای وظایف شغلی فرد باشد .تشویقاتی که برای فعالیتهای فوق برنامه و یا فعالیتهای
خارج از سازمان صادر شده باشد فاقد ارزش امتیازی می باشد (.تشویق های دریافتی از سوی هیأتهای نظارت و
اجرایی انتخابات کشور مستثنی می باشد).
 .2تاریخ صدور تشویق نامه باید مربوط به دوره ارزیابی باشد .به طور مثال تشویقات ارائه شده جهت دوره ارزیابی
سال  1315باید در همان سال صادر شده باشد .بدیهی است تشویقات فاقد شماره و تاریخ از امتیاز برخوردار نمی
باشد .به تشویقی هایی که جنبه عمومی داشته و یا به مناسبت روز خاص صادر شده و یا در زمینه وظایف شغلی
نباشد امتیازی تعلق نمی گیرد.
 .3تشویقاتی که با دو امضاء صادر شده باشد ،باالترین مقام امضاءکننده به عنوان صادر کننده تشویق محسوب می
گردد.
 .4تشویقات باید در قالب تقدیرنامه یا تشویق نامه صادر شده باشد و تشویقاتی که در قالب ابالغ ،انتصاب و  ...صادر
گردد فاقد اعتبار است.
 .5چنانچه شخصی دو تشویقی با یک مضمون از مدیر بال فصلش و همچنین مقام باالتر دریافت کرده باشد،
علیرغم اینکه مضمون هر دو تشویق یکی است از امتیاز هر دو تشویقی می تواند بهرهمند میگردد.
 .6با توجه به تعداد تقدیرنامه های فرد ،رعایت سقف امتیاز محور الزامی است.
 .7تشویقاتی قابل قبول است که مقام صادر کننده آن در جایگاهی قرار دارد که پست سازمانی نیز وجود داشته
باشد .به عنوان مثال با توجه به اینکه پستی تحت عنوان قائم مقام یا جانشین وجود ندارد تشویقات صادره از سوی
افرادی با این عنوان جایگاهی نخواهد داشت.
تذکر :در خصوص تشویقاتی که از مقاماتی غیر از مقامات ذکر شده در جدول فوق دریافت می گردد و اغلب
تشویقات صادره از سوی مقامات خارج از دستگاه می باشد به شرح زیر اقدام می گردد:
تشویق دریافتی جهت اخذ دستور اقدام به یکی از مقامات مندرج در جدول ارائه میگردد .امتیاز دریافتی از این
گونه تشویقات بدون در نظر گرفتن صادر کننده تشویق  ،مطابق با امتیاز تشویق مقام دستور دهنده بر روی
تشویق خواهد بود

نحوه امتیازدهی تشویق ها:

ردیف

مقام تشویق کننده

امتیاز

1
2

دریافت نشانهای دولتی و تقدیر نامه از رئیس جمهور
دریافت تقدیرنامه از وزیر یا معاون رئیس جمهور و یا استاندار
دریافت تقدیر نامه از معاون وزیر و رئیس دانشگاه و سایر روسای سازمانها و موسسات
وابسته به وزارت بهداشت شامل :
سازمان بهزیستی کشور ،سازمان انتقال خون ،انسیتو پاستور ایران ،سایر دانشگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی کشور و...
دریافت تقدیرنامه از معاونان دستگاه های وابسته شامل :
معاونین رئیس دانشگاه و معاونین استاندار
دریافت تقدیرنامه از مدیر کل یا مقامات همتراز شامل:
مدیران ستادی و مدیران زیر مجموعه معاونتها ،مدیران شبکه ها ،روسای مراکز آموزشی
درمانی و روسا و مدیران بیمارستانهای مستقل از شبکه ها ،رؤسای دانشکدهها و فرماندار و
مشاورین وزیر
دریافت تشویق از سایر مقامات شامل:
معاونین مدیران و روسای مندرج در بند  ، 5روسا و مدیران بیمارستان های زیر مجموعه
شبکه ها ،روسای مراکز بهداشت شهرستان ها ،معاون فرماندار ،بخشدار ،مدیران خدمات
پرستاری
کسب عنوان کارمند نمونه:
منظور کسب عنوان کارمند نمونه در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح موسسه
می باشد که به صورت سالیانه انتخاب می گردند
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 8امتیاز
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دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم
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تشویق های دریافتی از سوی هیات های اجرایی و نظارت انتخابات کشور
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طبق جدول
مربوط

