باسوِ تؼالی
دانشکدهها 

پرسشنامهیارزيابیعملکردمعاونين


محرمانه

هَرخ:

عضومحترمهيأتعلمیدانشکدهی 

با سالم ٍ احتزام
خَاّشوٌذ است پزسشًاهِی سيز را در خصَص ارسيابی ػولىزد جٌاب آلای /سزوار خاًن دوترز ( ...........................................معااو محتارمدانشاکده،)
تىويل فزهاييذ ٍ آى را بِ دفتز ًظارت ،ارسيابی ٍ تضويي ويفيت داًشگاُ ارسال ًواييذ .بذيْی است وِ ًتايج ايي ارسشيابی بزای ارتمای سغح ويفی آهرَس
ٍ پژٍّش داًشگاُ ٍ ًيش اًتخابّا ٍ اًتصابّای آتی ،راٌّوای هسؤٍليي داًشگاُ خَاّذ بَد.
با سپاس
هسؼَد ػجوی
هذيز دفتز ًظارت ،ارسيابی ٍ تضويي ويفيت
شاخص 

رديف 

بسيارخوب 

ٍيژگیّای هذيزيتی ٍ اجزايی

4

تبييي ٍ ابالؽ بِهَلغ دستَرالؼولّا ٍ هصَبات بِ هذيزاى گزٍُّا ٍ يا اػضای ّيأت ػلوی

5

اجزای جذی ٍ دليك هصَبات شَرای داًشىذُ ٍ شَراّای آهَسشی ٍ پژٍّشی

6

دفاع اس حمَق ّوىاراى ٍ لذرت چاًِسًی حل هشىالت داًشىذُ

7

ًظارت هستوز بز حُسي ػولىزد هذيزاى گزٍُّا ٍ اػضای ّيأت ػلوی داًشىذُ

8

ايجاد هحيغی صويوی ٍ شاد ّوزاُ با رٍحيِی هشاروتپذيزی

9

هستٌذساسی تجزبيات ساسهاًی

بزًاهِريشی

بزای تَسؼِی ووّی ٍ ويفی رشتِّای تحصيلی در هماعغ

10

بزًاهِريشی ٍ تال

11

فزاّنساسی شزايظ السم ٍ ًظارت در راستای پژٍّشّای واربزدی ٍ وارآفزيٌی

خوب 

3

رػايت شؤٍى اخاللی

متوسط 

2

تسلظ ٍ پایبٌذی بِ اجزای لَاًيي ٍ همزرات آهَسشی ،پژٍّشی ٍ اداری

ضعيف 

1

حضَر هؤثز ٍ هٌظن هغابك با بزًاهِی ّفتگی

بسيارضعيف 

گويهها 


وارشٌاسی
تحصيالت تىويلی

داًشىذُ

تَاًوٌذساسی

12

تال

بزای اًؼىاس ٍ رفغ ووبَدّا در اهَر آهَسشی ،پژٍّشی ٍ اداری

13

تال

بزای ايجاد سهيٌِی ارتمای تَاًوٌذیّای آهَسشی ٍ پژٍّشی ّوىاراى

14

تال

بزای ايجاد ارتباط لاًًَوٌذ با هؤسسات هزتبظ بزای پيشبزد اّذاف داًشىذُ ٍ جذب اهىاًات

15

ًظارت ٍ تَجِ بز فؼاليت هذيزاى گزٍُ
یخودراچگونهارزيابیمیکنيد؟ 


دانشکده
بهطورکلی،معاو 


 )1با تَجِ بِ هالنّای هغزحشذُ در جذٍل باال ،بِ ًظز شوا وذاميه اس اػضای ّيأت ػلوی داًشرىذُ ،هریتَاًٌرذ ػْرذُدار هسرؤٍليت
هؼاًٍت داًشىذُ باشٌذ؟

 )2ضوي سپاس هجذد اس ّوىاری جٌابؼالی ،در صَرت توايل ،سايز ديذگاُّای خَد را در هَرد بْبرَد ػولىرزد هؼاًٍرت داًشرىذُ بيراى
فزهاييذ.

