
 باسمه تعالی

         

 محرمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                     دانشگاه حكيم سبزواري       

 )همكاران(علمیهيأت توسط اعضاي  مدیرگروه آموزشیکاربرگ ارزیابی 

 :همکار محترم

و در راستای بهبود کیفیت نظام مدیریتی دانشگاه تهیه شده است. با عنایت به اهمیتی که نظر جنابعالی در این  مدیرگروه آموزشیکاربرگ حاضر به منظور ارزیابی 

 به تمامی سئواالت پاسخ دهید. پاسخ های شما کامالً محرمانه خواهد بود. با کمال دقت و رعایت انصاف  زمینه دارد، خواهشمند است

 دانشگاه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت

 نام و نام خانوادگی مدیرگروه:دانشكده:                                                     گروه:                                     

 بسيار خوب خوب متوسط ضعيف بسيارضعيف شاخص

      پایبندی به قوانین، مقررات و برنامه های مصوب دانشگاه -1

      تصمیم گیری موثر و ارائه ایده های جدید برای حل مشکالت پیش آمدهتوانایی  -2

      ) اموزشی و پژوهشی( گروهتالش برای ارتقاء وجاهت و اعتبار علمی  -3

      راستگی خود و محیط کار آتوجه به نظم و  -4

داز و اهداف سند در راستای تحقق چشم ان رنامه بلندمدت و کوتاه مدت گروهدر تدوین ب تالش -5

 راهبردی دانشگاه

     

      )گرایش، مقطع و عضو هیات علمی موردنیاز( ثر جهت توسعه گروهمؤبرنامه ریزی -6

      برنامه ریزی مناسب درسی هر نیمسال تحصیلی -7

      واگذاری دروس موظف و حق التدریس براساس تخصص و توانایی -8

      تبعیض در گروهاجرای عدالت انصاف و عدم  -9

به کارگیری معیارهای مناسب در انتخاب مدرسان )مانند تخصص، نتایج ارزیابی های انجام  -11

 شده، نحوه ارتباط با دانشجویان(

     

      گروهمورد نیازتجهیزات منابع مالی و مین تأثر برای مؤبرنامه ریزی و مدیریت  -11

      درخواست دوره ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز گروهتالش در جهت نیازسنجی و  -12

      پاسخگویی مناسب به مراجعه کنندگان و درخواست های دانشجویان -13

      آشنایی و تسلط مدیرگروه بر مقررات . آیین نامه های آموزشی -14

پژوهشی، فرهنگی و اطالع رسانی مناسب بخش نامه ها، آیین نامه ها و مصوبات آموزشی،  -15

 اداری و مالی به اعضای گروه

     

توجه به محتوا، برگزاری منظم و رعایت زمانبندی جلسات گروه وشرکت فعال در جلسات  -16

 دانشکده و دانشگاه

     

      تالش برای بهبود مستمر فرایندهای انجام کار -17

ت علمی گروه) مقاالت، هیأزمینه سازی و ترغیب برای افزایش فعالیت های پژوهشی اعضای  -18

 اختراعات، کتب، سمینارهای داخلی و خارجی، مجالت و ..........(

     

      اقدام مناسب برای جلب مشارکت اعضاء در تصمیم گیری و پایبندی به مصوبات گروه-19

      انتقادپذیری در مواجهه با نظرهای مخالفبرخورداری از روحیه  -21

      پرهیز از محافظه کاری در برخورد با اعضای گروه و مدیران مافوق -21

 



تالش برای معرفی توانمندی ها و برقراری ارتباط در درون دانشگاه، سایر دانشگاه های داخلی،  -22

 خارجی، صنعت و جامعه

     

      با دیگران خوشرویی و برخورد مناسب -23

      رهبری و مدیریت موثر در تعامل با اعضای گروه و دانشجویان -24

      ت علمی گروههیأنظارت اثربخش بر فعالیت های اعضای  -25

      تالش مستمر و موثر برای بازنگری و به روزرسانی سرفصل دروس-26

در ) آزمون جامع و مصاحبه ورودی دکتریاجرای جلسات دفاع، بر تصویب پایان نامه، نظارت  -27

 (دوره های تحصیالت تکمیلی صورت وجود

     

      اداریسرعت پاسخگویی به مکاتبات  -28

      برگزاری منظم سخنرانی های علمی اعضای گروه در دانشگاه -29

      رعایت شان و منزلت اعضای هیات علمی -31

 


