بسمه تعالي
پرسشنامه ارزيابي عملکرد مديران اجرايي
دفتر نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت

همکار محترم
اين پرسشنامه به منظور ارزيابي عملکرد مديران محترم اجرايي جهت پيشبرد اهداف دانشگاه و نيز شنا سايي توانا يي هاا و مهاار
هاي آنها تنظيم شده است  .لطفاً در كمال دقت و رعايت انصاف به سؤال هاي ذيل پاسخ دهيد .
حوزه معاونت :

تاريخ تکميل :

نام ونام خانوادگي مدير :
همواره

شاخص هاي ارزيابي
1

ميداند چه كارهايي را بايد انجام دهد.

2

زود عصباني ميشود.

3

در مشکال كاري استقامت ميورزد.

4

تحصيال و دانش مرتبط با كار دارد.

5

داراي روحيه سخت كوشي و خستگي ناپذيري است.

6

عيب ها و ضعفهاي خود را ميداند.

7

هدف اصلي فرآيندهاي كاري را درک ميكند.

8

اگر يکي از فرآيندهاي كاري طوالني شود ترجيح مي دهد آن را رها كند و به كار ديگاري
بپردازد.

9

در تصميمگيريها دچار ترديد ميشود.

10

تنها به كار و وظيفه خود توجه دارد و فعاليت كاري ديگران اهميت چنداني ندارد.

11

در مواردي كه از قانون يا روش كار اطالع ندارد ،سعي ميكندنظر افاراد مطلار را كساب
نماييد.

12

در مواجهه با ارباب رجوع ناراحت و غيرعادي ،برخوردي شايسته دارد.

13

قدر شناس محبت و لطف همکاران است.

14

سعي ميكند همکاران را در ا نجام بهتر كارها ياري كند.

15

ارزيابي مستمر و منظم از پيشرفت امور در حوزه را دارد.

16

از روش هاي جديد فن آوري اطالعا در انجام وظايف سازماني استفاده مي كند .

17

به نحوه عملکرد  ،نقاط قو و ضعف كاركنان حوزه توجه دارد.

18

به ايده هاي جديد كه از طرف كاركنان ارائه مي گردد توجه دارد.

19

روحيه انتقاد پذيري در برخورد با كاركنان را دارد.

20

به مشور و جلب مشاركت كاركنان در تصميم گيري توجه دارد.

21

بطوركلي مدير خود را به لحاظ توان و تخصص الزم براي مديريت اجرايي چگونه ارزيابي
مي كنيد .

* چنانچه نظر يا پيشنهاد ديگري عالوه بر موارد فوق داريد ،مرقوم فرمائيد .
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