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مقذمه
در اجزای هادُ  1آییي ًاهِ اجزایی تٌذ  3هادُ  48قاًَى هذیزیت خذهات کطَری تِ ضوارُ
/231327ت43915ک هَرخ  ٍ 1388/11/21تٌذ  2هادُ  49قاًَى هذکَر ٍ ًیش در راستای استقزار ًظام
هذیزیت ػولکزد ،دستَر الؼول اجزایی فزایٌذ ارسضیاتی ػولکزد هذیزاى ٍ کارهٌذاى رسوی ٍ پیواًی ٍ
کارکٌاى قزاردادی هطوَل قاًَى هذیزیت خذهات کطَری طی تخطٌاهِ ضوارُ  1308186در هَرخِ
 96/5/10تِ ّوِ دستگاّْای اجزایی اتالؽ ضذُ است.
در ایي دستَر الؼول فزم ّای ارسیاتی تِ تفکیک هذیزاى( فزم ضوارُ  ،)1کارهٌذاى رسوی ٍ پیواًی ٍ
کارکٌاى قزاردادی (فزم ضوارُ  ٍ )2هذیزاى کل استاًْا ٍ رٍسای ساسهاًْای استاًی ٍ رٍسای ادارات
ضْزستاًْا (فزم ضوارُ  )3ارائِ ضذُ ٍ فزایٌذ اًجام ارسیاتی در قالة تؼزیف اّذاف ٍاحذّای ساسهاًی ،ارائِ
اقذاهات اًجام ضذُ تَسط ّز فزد در راستای اّذاف ،ثثت هستٌذات هزتَط تِ دٍرُ ّای اهَسضی طی ضذُ ٍ
تطَیقٌاهِ ّا ٍ اظْار ًظز در خػَظ ضاخػْای ضایستگی رفتاری تَضیح دادُ ضذُ است.
ضزکت تْیي گستز گیتی در جْت کوک تِ ساسهاًْا در اجزای دستَر الؼول هذکَر اقذام تِ تَلیذ ساهاًِ
ًزم افشاری تحت ٍب ًوَدُ کِ تِ ساسهاًْا اهکاى اجزای دستَرالؼول را تِ غَرت کاهال هکاًیشُ هی دّذ.
ایي پزٍپَسال تِ هؼزفی ساهاًِ پزداختِ ٍ ضزح خذهات استقزار ٍ اجزای سیستن را ضاهل هی ضَد.

فراینذ ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 0813031

سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (بهکار)
ساهاًِ ارسضیاتی ػولکزد کارکٌاى دٍلت (تْکار) یک ساهاًِ تحت ٍب است کِ تِ هٌظَر پیادُ ساسی ٍ
اجزای ًظام ارسضیاتی ػولکزد هذیزاى ،کارهٌذاى رسوی ،پیواًی ٍ قزاردادی هطوَل قاًَى هذیزیت خذهات
کطَری طزاحی ٍ تَلیذ ضذُ است.

هسیتْا ٍ ًتایج حاصل از اجرای ساهاًِ ارزشیابي کارکٌاى دٍلت
 تؼییي اّذاف ّز ٍاحذ ساسهاًی ّوسَ تا اّذاف کالى ساسهاى
ّ وسَ ساسی اقذاهات ٍ فؼالیتْای اًجام ضذُ در ّز ٍاحذ تا اّذاف ساسهاى
 ضٌاسایی کارکٌاى تا ػولکزد هطلَب
 ارسضیاتی ضاخػْای ضایستگی رفتاری کارکٌاى
 اهکاى تؼییي افزادی کِ ًیاس تِ آهَسضْای ػوَهی دارًذ
 اهکاى تؼییي افزادی کِ ًیاس تِ آهَسضْای هذیزیتی دارًذ
 اهکاى تؼییي افزادی کِ ًیاس تِ آهَسضْای ضغلی دارًذ
 اهکاى تؼییي افزادی کِ هی تَاًٌذ اس فزغت ّای آهَسضی خارج اس کطَر تْزُ هٌذ ضًَذ.
 اهکاى اتػال ًظام پزداخت پاداش تِ ًتایج حاغل اس ارسضیاتی سیستن
 اهکاى اتػال ًظام ارتقا ٍ تزفیغ ٍ اًتػاتات تِ ًتایج حاغل اس ارسضیاتی
 اهکاى تؼییي پزسٌلی کِ تایذ تاسخزیذ ضًَذ.
 اهکاى تؼییي افزادی کِ قزارداد آًْا هی تَاًذ توذیذ ضَد.

قابلیتْای ساهاًِ ارزشیابي عولکرد کارکٌاى دٍلت (بْکار)
تعریف اطالعات پایِ
 تؼزیف ٍاحذّای ساسهاًی
 تؼییي هذیزاى ٍاحذّا
 تؼزیف اطالػات پزسٌل
 تؼزیف پستْای ساسهاًی
 تؼییي گزٍُ ضغلی افزاد

تعریف فرهْای ارزشیابي (ایي فرهْا بِ صَرت پیش فرض در سیستن تعریف شدُ است ٍ تَسط
ادهیي قابل ٍیرایش است)
 تؼزیف ٍ ٍیزایص فزم ارسضیاتی هذیزاى (فزم (1
 تؼزیف ٍ ٍیزایص فزم ارسضیاتی کارهٌذاى رسوی ،پیواًی ٍ کارکٌاى قزاردادی (فزم )2
 تؼزیف ٍ ٍیزایص فزم ارسضیاتی هذیزاى کل استاًْا ٍ رٍسای ساسهاًْای استاًی ٍ رٍسای ادارات
ضْزستاًْا (فزم )3

اًجام فرایٌد ارزشیابي (هراحل فرایٌد ارزشیابي در سیستن پیادُ سازی شدُ ٍ هٌطبق با
دستَرالعول هي باشد)
 اهکاى تؼزیف اّذاف ٍاحذّای ساسهاًی
 اهکاى تؼزیف اقذاهات قاتل اًجام در اتتذای ّز سال تَسط کارهٌذ ٍ تاییذ تَسط هذیز ٍاحذ
ساسهاًی (تخص الف 1-ػَاهل اختػاغی اس فزم ارسضیاتی) در ساهاًِ
 اهکاى تؼزیف اقذاهات اًجام ضذُ ّز کارهٌذ تز اساس اّذاف ساسهاًی یا اقذاهات هَرد اًتظار (تخص
الف 2-ػَاهل اختػاغی اس فزم ارسضیاتی) در ساهاًِ
 ثثت هستٌذات تَسؼِ ای ضاهل گَاّیٌاهِ ّای آهَسضی ٍ تطَیقٌاهِ ّا ٍ  ...تَسط کارکٌاى (تخص
ب 2-فزایٌذی)
 ارسضیاتی ضاخػْای رفتاری تَسط ارسیاتی کٌٌذُ (هذیز تالفػل) ٍ تاییذ تَسط تایییذ کٌٌذُ (هذیز
سطح تاالتز)
 هحاسثِ اهتیاسات ٍ استخزاج کارًاهِ ارسضیاتی فزد

داشبَردّا ٍ گسارشات
 اهکاى دریافت ًوزُ ًْایی ارسضیاتی ػولکزد کارکٌاى تَسط هذیز ّز ٍاحذ
 اهکاى ًوایص داضثَردّای هزتَط هیاًگیي اهتیاس کل ساسهاى ٍ ٍاحذّای ساسهاًی
 اهکاى دریافت گشارش افزادی کِ تایذ دٍرُ ّای آهَسش ضغلی را طی کٌٌذ
 اهکاى دریافت گشارش افزادی کِ تایذ دٍرُ ّای ػوَهی هذیزیتی را طی کٌٌذ
 اهکاى دریافت گشارش افزادی کِ تایذ دٍرُ ّای ػوَهی پطتیثاًی را طی کٌٌذ
 اهکاى دریافت گشارش افزادی کِ تایذ دٍرُ ّای ػوَهی رفتاری را طی کٌٌذ
 اهکاى دریافت گشارش افزادی کِ هی تَاًٌذ اس تَرس آهَسضی خارج اس کطَر تزخَردار ضًَذ
 اهکاى دریافت گشارش افزادی کِ هی تَاًٌذ در پستْای تاالتز هٌتػة ضًَذ
 اهکاى دریافت گشارش افزاد هطوَل تاسخزیذ
 اهکاى دریافت گشارش کارهٌذاى پیواًی ٍ کارکٌاى قزاردادی هطوَل توذیذ قزارداد


شرح خذمات
استقزار ٍ اجزای ساهاًِ ارسضیاتی کارکٌاى دٍلت ضاهل هزاحل سیز هی تاضذ

اجرای سامانه

تعریف اطالعات پایه

نصب و راه اندازی
سامانه

ًصب ٍ راُ اًدازی ساهاًِ
ً .1ػة ٍ راُ اًذاسی SQL-Server
ً .2ػة ٍ راُ اًذاسی ًػة IIS
ً .3ػة ٍ راُ اًذاسی ساهاًِ تْکار
 .4آهَسش ادهیي ساهاًِ
ایي هزحلِ هی تَاًذ تَسط ٍاحذ فٌاٍری اطالػات ساسهاى تز اساس هستٌذات آهَسضی کِ در سایت
 BehkarSystem.irارائِ ضذُ است اًجام ضَد
تعریف اطالعات پایِ
 .1تؼزیف دٍرُ ارسیاتی
 .2تؼزیف پستْای ساسهاى
 .3تؼزیف ٍاحذّای ساسهاًی
 .4تؼزیف پزسٌل ٍ هطخػات فزدی ٍ ساسهاًی آًْا
 .5تؼییي هذیزاى ٍاحذّای ساسهاًی
 .6تؼزیف ٍ ٍیزایص فزهْای ارسیاتی (تِ غَرت پیص فزؼ تز اساس دستَرالؼول اجزایی دٍلت تؼزیف
ضذُ است)

اجرای ساهاًِ
در ایي هزحلِ پس اس تؼزیف اطالػات پایِ فزایٌذ ارسضیاتی ضزٍع ضذُ ٍ اجزا هی گزددّ .ز کارهٌذ تا استفادُ
اس ًام کارتزی ٍ رهش ػثَر تخػیع دادُ ضذُ تَسط ادهیي هی تَاًذ ٍارد سیستن ضذُ ٍ فزایٌذ ارسیاتی را تِ
غَرت سیز اًجام دّذ.
ایي فزایٌذ در ساهاًِ پیادُ ساسی ضذُ ٍ تِ غَرت هکاًیشُ تَسط سیستن اًجام هی گزدد.

مشخصات فنی بستر پیاده سازی
 چارچَب هَرد استفادُ در سیز سیستوْای تحت ٍب  .NET Framework 4.6هی تاضذ هحیط تَسؼِ سیستن در سیز سیستوْای تحت ٍب  Visual Studio 2015هی تاضذ. سیستن هذیزیت پایگاُ دادُ  SQL Server 2014هی تاضذ. در سیز سیستوْای تحت ٍبٍ ،اسط ّای کارتزی تز هثٌای ٍب تَدُ ٍ تا هزٍرگزّای کزٍم ٍفایزفاکس قاتل اجزا هی تاضذ .
 -در سیز سیستوْای تحت ٍب ،اس  IIS 7.5تؼٌَاى  Web Serverاستفادُ هی ضَد.

السامات زیرساخت شبکه و سخت افسار
ًزم افشار ارسضیاتی کارکٌاى دٍلت (تْکار) ضاهل سیز سیستوْای ٍب ٍ ٍیٌذٍس هی تاضذ .هطخػات سزٍیس
دٌّذُ تِ تؼذاد کارتزاى ّوشهاى اس ًقاط هختلف تستگی دارد تزای حذٍد  100کارتز ّوشهاى حذاقل
تجْیشات سیز هَرد ًیاس است
مشخصات سرور
ضزح
Intel Dual 3.4 GHz 12 MB Cache
6 GB
500 GB RAID 5
Required for Installation
1024*1280
Windows Server 2008

هطخػِ
CPU
RAM
HDD
CD/DVD ROM
Monitor
)Operating System (OS

زمانبنذی انجام پروشه

ّفتِ 8

3

اجزای ساهاًِ

ّفتِ 2

2

تؼزیف اطالػات پایِ

ّفتِ 7

1

ًػة ٍ راُ اًذاسی ساهاًِ

ّفتِ 4

هرحلِ

شرح فاز

هسینه ها
ّشیٌِ ًزم افشار ٍ ّشیٌِ خذهات پیادُ ساسی ٍ اجزا در سایت www.BehkarSystem.ir
قاتل دریافت است.

