
 

                                    بسمٍ تعالی

  (فرم خًد ارزیابی مدیران گريٌ)                                           

 با سالم ي ادب

مستدعی است سًاالت را مطالعٍ فرمًدٌ ي با دقت بٍ آوها پاسخ . پرسشىامٍ پیش ري جهت ارزیابی عملکرد مدیران گريٌ داوشگاٌ گلستان طراحی شدٌ است

 .در ضمه وظرات جىابعالی کامال محرماوٍ بًدٌ ي فقط در دفتر وظارت ي ارزیابی داوشگاٌ مًرد تجسیٍ ي تحلیل قرار میگیرد. فرمائید

 باتشکر     

 دفتر وظارت ي ارزیابی داوشگاٌ
 

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم .استاداى ّر درس را هتٌاسة تا تخصص آًْا اًتخاب هیکٌن –1

ترای پیشرفت تحصیلی داًشجَیاى ًْایت سؼی ٍ تالش خَد را اًجام  – 2

 .هیذّن

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم .ترای ًتایج ارزشیاتی کیفیت استاداى اّویت قائل هیشَم- 3

از قَاًیي ٍ استاًذاردّای آهَزشی ٍ پژٍّشی داًشگاُ ٍ ٍزارت ػلَم - 4

 .آگاّی کافی دارم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

در تشکیل تِ اًذازُ ٍ ّذایت هَثر جلسات گرٍُ اّتوام الزم را تِ کار  – 5

 .هیثٌذم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

 ترای شٌاساًذى تَاًاییْای ػلوی ٍ آهَزشی گرٍُ تِ جاهؼِ ٍ سایر سازهاى ّا – 6

 .تالش هیکٌن

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم .ّای گرٍُ تالش هیکٌن  ترای تَسؼِ زیرساخت– 7

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم .جْت ارتقا شاخصْای آهَزشی ٍ پژٍّشی گرٍُ ترًاهْریسی هیکٌن- 8

تِ هٌظَر  (...ساهاًِ گلستاى، ٍتسایت داًشگاُ ٍ )در استفادُ از فٌاٍری اطالػات - 9

 .تْثَد ٍ تسریغ در ارائِ خذهات آهَزشی ٍ پژٍّشی تالش هیکٌن

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

رسالِ ّا تا کیفیت هطلَب / دقت هیکٌن تا فرآیٌذ ترگساری دفاع پایاى ًاهِ ّا– 10

 .اًجام شَد

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم . ترای اًجام ًشست ّای صویواًِ تا داًشجَیاى ترًاهِ ریسی هیکٌن– 11

دستَرالؼول ّا ٍ شیَُ ًاهِ ّای داًشگاُ اطالع کافی دارم ٍ در اجرای دقیق از  -12

 .آًْا اّتوام هیَرزم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

جْت پاسخگَیی تِ هراجؼات در طَل ّفتِ تِ هیساى کافی در دفتر کارم حضَر - 13

 .دارم

  ػالی           خَب             هتَسط           ضؼیف           تسیار ضؼیف          ًظری ًذارم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


