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:مدارک  
 

 اسکن نمونه امضاء کارمند•
 اسکن دوره های آموزشی تایید شده توسط سوپروایزر آموزشی•
 اسکن تشویقات•
 (اختیاری)اسکن عکس شخصی •



  

             10.75.10.70:85ارزشیابی عملکرد کارکنان   سامانه آدرس 

 

 .مراجعه نمایید WWW.hosminoo.goums.ac.irیا می توانید به سایت بیمارستان  

 

 (انتهای سایت )های بیمارستانی سامانه           مینودشت ( س)بیمارستان فاطمه الزهراسایت ورود به  

 (کلیک روی لینک )ارزشیابی کارکنان سامانه        

http://www.hosminoo.goums.ac.ir/




بهتر است از روش ورود به سایت بیمارستان استفاده شود چرا که در هنگام ورود : نکته 

به سایت بیمارستان اطالعات مورد از جمله نمونه فرم های شاخص اختصاصی در زیر 

 -ماما –بطور مثال یک نمونه برای پرستاران )لینک سامانه قرارداده شده است 

که می توانید آن را دانلود و از فرم نمونه آن برای پرکردن .... ( نگهبان و –کارگزین 

 .سایت استفاده نمایید
 

فیلم آموزشی جهت ارزشیابی  –بانک فیلم در منوی باالی سایت همچنین در قسمت 

قرارداده شده است که می توانید جهت یادگیری ( آموزش پرسنل )عملکرد کارکنان 

 .آن را دانلود و استفاده نمایید



 بعداز ورود با سامانه ارزشیابی کارکنان
 نام کاربری و کلمه عبور و نوشته امنیتی را وارد کنید تا وارد سامانه ارزشیابی بشوید

 .که بهتر است بعد از تکمیل ارزشیابی  آن را تغییر داد. )نام کاربری و کلمه عبور برای کارمندان  همان کدملی آنهاست)





 :(راست سمت صفحه باالی )شود می داده نمایش کارمند وفامیل اسم سامانه به ورود بعداز
  شده  کاربری تنظیمات   وارد نموده کلیک هست صفحه باالی در که خانوادگی نام و نام روی باید

 بزنید را اطالعات ثبت سپس و کرده بارگذاری را خود امضاء و

 



. اصلی رو آیکن خانه کلیک نماییدرفتن به صفحه بعد از بارگزاری امضاءبرای   



را انتخاب  ثبت ارزیابیسپس را کلیک کرده مشخصات کاربری را چک کنید  ارزیابی عملکرداصلی وسط صفحه قسمت در صفحه 
 . کنید

 مسئول فناوری اطالعات



 .مربوط به هر آیتم نوشته شده است توضیحات و راهنمایی دارد ( ؟) در قسمت هایی که)



 :ثبت شاخص ها
این گزینه جهت یکسری مشاغل مثل نگهبان که در پست یا )اختصاصی شاخص أ-

 (سمت نگهبانی کار میکند  یا خدماتی یا راننده فعال نیست و نیاز به ثبت شاخص ندارد 
 

 .گردد ثبت آموزشی های دوره و تشویقات فقط. شود می ثبت  ارزیاب توسط قسمت این نمره
 . نمایند انتخاب را بعدی ثبت و ذخیره گزینه اختصاصی شاخصهای ثبت از بعد

 ...و ترخیص – پذیرش – حسابدار – کارگزین – ماما – پرستار همکاران اختصاصی های  شاخص
  ارزشیابی سامانه لینک زیر در و بیمارستان سایت در آن از هایی نمونه کار سهولت برای

 شاخص ورود جهت ها شاخص آن از و کنید دانلود را آن توانید می که شده قرارداده کارکنان
 .نمایید استفاده خود های

 





 :شاخص عمومی
 (توسط مدیر :)ابتکار و خالقیت :قسمت اول 

 .اگر مدارک یا مستنداتی دارید ثبت کنید :قسمت دوم ابتکار و خالقیت 
 :  تشویقات

عنوان تشویقی از منو  انتخاب وثبت را زده در اینصورت نرم افزار نمره   –افزودن  -دریافت تشویقات
 (اسکن اصل تشویقات الزامی است)را بارگزاری میکند 

 



 :آموزش
از سوپروایزر آموزشی  96تاییدیه شناسنامه آموزشی سال)درقسمت مربوطه بارگزاری می شود 

 (گرفته شده و اسکن شود
 :تدریس

 .داشته باشد مستندات آن را بارگزاری نمایید...اگر کارمندی سابقه تدریس در کارگاه و
 



 توسط مدیر ثبت می شود : رضایتمندی 
 بعدی اطالعات و ارسال به مرحله ثبت 



کارگزین  –مریم خواجه : انتخاب گیرنده اول بعد از زدن دکمه ثبت پنجره زیر باز می شود که 
 .و سپس ثبت و ارسال جهت بررسی را می زنیدبیمارستان  را جستجو کرده 


