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محرمانه

هَرخ:

عضومحترمهيأتعلمیگروه .........
بب سالم ٍ احتزام
گروه) ،تکويل فزهبييذ
خَاّشوٌذ است پزسشًبهِی سيز را در خظَص ارسيببی ػولکزد جٌبة آلبی/سزکبر خبًن دکتز ( .....................................مديرمحترم 
ٍ آى را بِ دفتز ًظبرت ،ارسيببی ٍ تضويي کيفيت داًشگبُ ارسبل ًوبييذ .بذيْی است کِ ًتبيج ايي ارسشيببی برزای ارتمربی سرغي کيفری آهرَسژ ٍ پرضٍّش
داًشگبُ ٍ ًيش اًتخبةّب ٍ اًتظبةّبی آتی ،راٌّوبی هسؤليي داًشگبُ خَاّذ بَد.
بب سپبط
هسؼَد ػجوی
هذيز دفتز ًظبرت ،ارسيببی ٍ تضويي کيفيت
شاخص 

رديف 

بسيارخوب 

شبيستگیّبی اداری

اخالق سبسهبًی ٍ

آهَسشی

ارتببعی ٍ

هْبرتّبی

5

اشتيبق بِ اًجبم اهَر ٍ بزخَرداری اس اًزصی ٍ اًگيشُ

6

دفبع اس حمَق ّوکبراى در چبرچَة اختيبرات

7

ايجبد هحيغی طويوی ٍ شبد ّوزاُ بب رٍحيِی هشبرکتپذيزی

8

کَشش در افشايش سغي داًش ٍ بِ کبرگيزی هْبرتّبی شغلی

9

تَجِ بِ استؼذادّب ٍ جٌبِّبی هْبرت افشايی ّوکبراى ٍ داًشجَيبى

10

هيشاى تسلظ بِ لَاًيي ٍ همزرات گزٍُ آهَسشی شبهل

11

تذٍيي ٍ ابالؽ ٍظبيف ّز يک اس اػضبی ّيأت ػلوی بزاسبط آئييًبهِّب

12

تبييي ٍ ابالؽ بِ هَلغ دستَرالؼولّب ٍ هظَببت

13

ًظبرت ٍ اجزای دليك هظَببت گزٍُ ،آئييًبهِّب ٍ دستَرالؼولّبی ابالغی

14

تؼييي بزًبهِ آهَسشی گزٍُ بب هشَرت اػضبی ّيأت ػلوی بزای ّز ًينسبل تحظيلی

15

بزگشاری هٌظن جلسبت گزٍُ ٍ عزح هَضَػبت ٍ هسبئل اسبسی

16

ًظبرت بز حسي اًجبم ٍظبيف اػضبی گزٍُ

17

ٍاگذاری ٍ تخظيض درٍط ٍ پبيبى ًبهِّب بِعَر ػبدالًِ ٍ بزاسبط تخظض افزاد

18

تَاًبيی شٌبسبيی ٍ بْزُگيزی اس اهکبًبت ٍ فٌبٍریّبی جذيذ

19

بزًبهِريشی ٍ تالژ بزای تَسؼِ کوی ٍ کيفی رشتِّبی تحظيلی در همبعغ

20

دارا بَدى تَاى السم بزای حل هشکالت ٍ چبلشّبی

21

تالژ بزای شٌبسبيی ٍ رفغ کوبَدّبی گزٍُ در اهَر شبهل

22

فزاّنسبسی شزايظ بزای ارتمبی کيفی پبيبىًبهِّب در راستبی پضٍّشّبی کبربزدی ٍ کبرآفزيي

23

تالژ بزای ايجبد ارتببط هؤثز ٍ ػلوی بب سبيز گزٍُّبی آهَسشی

خوب 

4

اًتمبدپذيزی ٍ اًؼغبفپذيزی

متوسط 

3

داشتي رٍحيِ خالليت ٍ ًَآٍری

ضعيف 

2

هسئَليتپذيزی ٍ حضَر هٌظن ٍ هؤثز در گزٍُ هغببك بب بزًبهِ ّفتگی

بسيار

1

رػبيت شئٍَى اخاللی

ضعيف 

گويهها 


همزرات آهَسشی
همزرات پضٍّشی
همزرات اداری

ٍيضگیّبی اداری ٍ اجزای

کبرشٌبسی
تحظيالت تکويلی
اػضبی ّيأت ػلوی
داًشجَيبى
آهَسشی
پضٍّشی
اداری

خودراچگونهارزيابیمیکنيد؟ 

بهطورکلی،مديرگروه


 )1ضوي سپبط هجذد اس ّوکبری جٌببؼبلی ،در طَرت توبيل ،سبيز ديذگبُّبی خَد را در هَرد بْبرَد ػولکرزد ريبسرت داًشرکذُ بيربى
فزهبييذ.

