راهنمای تکمیل فرم ارزیابی و رتبه بندی مشاوران استانها
در سامانه eservice.isipo.ir
ارزيابي و رتبه بندي مشاوران استانها بر مبناي رديف  8شرح بند ( 4شرح وظايف) دستورالعمل توسعه خدمات
نرمافزاري و مشاورهاي و راهاندازي كلينيكهاي كسب و كار در مراكز خدمات فناوري و كسب وكار تدوين شده
است.
تکميل فرم ارزيابي مشاوران استان از طريق كارتابل كارشناس خدمات كلينيکي صنايع كوچك منتخب همان
استان انجام ميشود.
جهت ثبت ارزيابي مشاوران در سايت ،ابتدا الزم است دوره ارزيابي و شاخص هاي اختصاصي متناسب با برنامه
عملياتي كلينيك و عملکرد مشاوران در آن دوره تعريف گردد.
شاخصهاي عمومي و حداكثر امتياز براي هر شاخص در پيوست دستورالعمل توسعه خدمات نرم افزاري و
مشاوره اي و راه اندازي كلينيك هاي كسب و كار ارائه شده است و شاخصهاي اختصاصي متناسب با هر استان
با مديريت معاون صنايع كوچك استان تدوين و در سامانه بارگذاري مي گردد.
*الزم به ذكر است از مجموع 100امتياز60 ،امتياز شاخص هاي عمومي و  40امتياز متعلق به شاخص هاي
اختصاصي ميباشد.

در ابتدا كارشناس خدمات كلينيکي صنايع كوچك استان از منوي خدمات حمايتي صنايع كوچك و متوسط،
آيتم "ثبت دوره و شاخصهای اختصاصی ارزیابی مشاوران" را انتخاب نموده و دوره مورد نظر ارزيابي و
پارامترهاي مد نظر شاخص هاي اختصاصي كلينيك كسب و كار استان را در اين قسمت تعريف مينمايد.
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در اين قسمت پس از مشخص نمودن دوره ارزيابي( يکساله) ،محورهاي ارزيابي اختصاصي تعريف ميگردد.
الزم به ذكر است ميزان و نوع محورهاي ارزيابي بسته به نظر اعضاي كميته ارزيابي ميتواند متفاوت باشد و
معيار هاي مختلفي جهت سنجش عملکرد مشاوران در نظر گرفته شود.
پس از تعريف دوره ارزيابي و شاخص هاي اختصاصي ،اقدام به ثبت ميشود.

در نظر داشته باشيد در هردوره ارزيابي(معموال يك ساله) فقط يك بار "دوره و شاخصهاي اختصاصي ارزيابي
مشاوران" ثبت ميشود و سپس عملکرد هر مشاور از قسمت "ثبت فرم ارزيابي" كه در ادامه شرح داده خواهد
شد ،از دو جنبه عمومي و اختصاصي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
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پس از ثبت دوره ارزيابي و شاخص هاي اختصاصي ،كارشناس صنايع كوچك استان از منوي خدمات حمايتي
صنايع كوچك و متوسط ،آيتم "ثبت فرم ارزیابی" را انتخاب نموده و براي هر مشاور فرآيند ثبت فرم ارزيابي
را تکميل مينمايد.

همانطور كه در تصوير زير مشخص است ،دوره ارزيابي كه در قسمت قبلي اقدام به تعريف آن نموده ايم انتخاب
شده و سپس نام مشاور مورد ارزيابي را از قسمت مشاوران خدمات كلينيکي انتخاب و ثبت مينماييم.
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اكنون با مراجعه به كارتابل ،از منوي در انتظار اقدام ،عنوان "سامانه ارزيابي و رتبه بندي مشاوران" انتخاب
شده و از قسمت "كليد اقدام" اقدام به ارزيابي و امتياز دهي مشاوري كه در قسمت قبل ،نام آن انتخاب شده
بود ،ميشود.

با فشردن كليد اقدام صفحه امتياز دهي با عنوان "محورها و شاخصهاي ارزيابي عملکرد مشاوران" به شکل
زير نمايش داده ميشود.
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قسمتهاي (1ابتکار و خالقيت) و (4آموزش) و (5رضايت ارباب رجوع)  ،شاخص هاي عمومي هستند كه
مجموعا  60امتياز دارند .در هرقسمت محور ارزيابي و سقف امتياز توسط سيستم تعريف شده و امتياز دهي
متناسب با عملکرد مشاور صورت ميگيرد.

قسمت 2و( 3مهارتها ،توانمنديها و خدمات برجسته) مختص شاخص هاي اختصاصي ميباشد و مجموعا داراي
 40امتياز ميباشد كه در ابتداي فرآيند اقدام به تعريف محورهاي ارزيابي اين قسمت نموده ايد.

لذا جهت تکميل اين قسمت با فشردن عالمت +

 ،صفحه مختص شاخص هاي اختصاصي باز ميشود.

از قسمت انتخاب شاخص در اين قسمت ميتوان محورهاي ارزيابي متناسب با هر مشاور را انتخاب سپس
هدف گذاري و امتياز دهي و ثبت نمود.
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نکته قابل توجه در انتخاب شاخص و تعيين هدف مورد نظر ،سقف امتياز و عملکرد اين است كه موارد مذكور
براي هر مشاور ميتواند متفاوت باشد و مشاوران بسته به تخصص و كاراييشان از جهات مختلف مطابق نظر
مدير كلينيك و هيئت امنا ارزيابي ميشوند.
پس از تعيين و امتياز دهي شاخص هاي اختصاصي براي هر مشاور در قسمت 2و ،3امتياز نهايي توسط سيستم
با فشردن محاسبه امتیاز مکتسبه مهارت ها محاسبه ميشود.
الزم است دقت شود مجموع سقف امتياز محورهاي تعيين شده در قسمت 2و 3حتما و حتما بايد  40باشد.
حال ممکن است نظر به فعاليت مشاور و محورهاي در نظر گرفته براي شخص مورد نظر ،امتياز مکتسبه 40
يا كمتر از  40بشود.

شاخص هاي ارزيابي اختصاصي نيز محدوديت تعدادي نداشته و مطابق نظر كارشناس و مدير كلينيك براي
هر مشاور ميتواند متفاوت باشد و همچنين در تعيين هدف مورد نظر ،سقف امتياز و عملکرد مختص هر
مشاور،استان مختار ميباشد .نکته مهم اين است كه سقف امتياز براي هرمشاور  40در نظر گرفته شود.
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در انتها پس از تکميل همه آيتمهاي صفحه "محورها و شاخصهاي ارزيابي عملکرد مشاوران" دكمه ثبت و
ارسال در انتهاي صفحه فشرده ميشود و روال تمام مي شود.

ارزيابي مشاور مورد نظر در كارتابل معاونت صنايع كوچك استان نمايش مييابد .پس از تأييد معاون صنايع
كوچك استان ،رتبه مشاور در فهرست مشاوران تأييد صالحيت شده كشور نمايش داده مي شود.
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