بسمه تعالی

دفرت نظارت ،ارزيايب و تضمني كيفيت
کاربرگ ارزیابی مدیر گروه  ..................................توسط معاون آموزشی دانشگاه در نیمسال .............................
همکار گرامی
کاربرگ حاضر بهمنظور ارزیابی مدیر گروه و در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت نظام مدیریتی دانشگاه تهیه شده است .خواهشمند
است با عنایت به اهمیتی که نظرات جنابعالی در این زمینه دارد ،به تمامی سواالت پاسخ داده و در اسرع وقت تأیید نهایی نمایید.
پاسخهای شما کامال محرمانه خواهد بود.
شاخص ها

1

احترام و پایبندی به ارزشهای اسالمی -ملی

2

پایبندی به قوانین ،مقررات و برنامههای مصوب دانشگاه

3

توانایی تصمیمگیری موثر و ارائه ایدههای جدید برای حل مشکالت پیش آمده

4

تالش برای ارتقای وجاهت و اعتبار علمی خود (آموزشی و پژوهشی)

5

میزان توجه به نظم و آراستگی شخصی و محیط کار

6

تالش در تدوین برنامه بلندمدت و کوتاهمدت گروه (گرایش ،مقطع و عضو هیات علمی مورد
نیاز)

7

میزان حضور در دانشکده

8

برنامهریزی مناسب درسی هر نیمسال تحصیلی

9

اطالعرسانی مناسب بخشنامهها ،آیین نامهها و مصوبات آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اداری
و مالی به اعضای گروه

11

زمینه سازی برای ارتقاء آموزشی دانشگاه

11

زمینهسازی و ترغیب برای افزایش فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی گروه (مقاالت،
اختراعات ،کتب ،سمینارهای داخلی و خارجی ،مجالت و )........

12

برخورداری از روحیه انتقادپذیری در مواجهه با نظرات مخالف

13

پرهیز از محافظهکاری در برخورد با مدیران مافوق

14

تالش برای معرفی توانمندیها و برقراری ارتباط در درون دانشگاه ،سایر دانشگاههای
داخلی ،خارجی ،صنعت و جامعه

15

خوشرویی و برخورد مناسب با دیگران

16

نظارت اثربخش بر فعالیتهای اعضای هیات علمی گروه

17

نظارت بر تصویب پایاننامه ،رساله و حسن اجرای جلسات دفاع ،آزمون جامع و مصاحبه
ورودی دانشجویان دکتری

18

برنامه محوری با تأکید بر برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه

19

میزان تالش برای توسعه ارتباطات بین المللی

21

تالش برای افزایش درآمدزایی

21

تالش برای معرفی توانمندی ها ی گروه به جامعه و ارتباط با صنعت و جامعه

22

تالش برای ایجاد تعاون و همکاری سازنده با سایر گروههای آموزشی دانشگاه
نام و نامخانوادگی
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