باسمه تعالی
محرمانه

پرسشنامهی ارزيابی عملکرد رؤسای دانشکدهها
مورخ..... :

عضو محترم هيأت علمی دانشکدهی .....
با سالم و احترام
خواهشمند است پرسشنامهی زير را در خصوص ارزيابی عملکرد جناب آقای /سرکار خانم دکترر  ،.......تکمير ررماييرد و آر را بره درترر ن رارر و ارزيرابی
دانشگاه ارسال نماييد .بديهی است که نتايج اين ارزشيابی برای ارتقای سطح کيفی آموزش و پژوهش دانشگاه و نيز انتخابها و انتصابهرای آتری ،راهنمرای
مسؤولين دانشگاه خواهد بود.
با سپاس
مدير درتر ن ارر و ارزيابی
شاخص

رديف

ويژگیهای مديريتی و اجرايی

5

اجرای جدی و دقيق مصوبار شورای دانشکده

برنامهريزی
توانمندسازی دانشکده

6

دراع از حقوق همکارار در چارچوب اختيارار رياست دانشکده

7

دارا بودر توار الزم برای ح و رص مشکالر و چالشهای احتمالی دانشکده

8

ن ارر بر حُسن انجام وظايف مديرار گروهها و اعضای هيأر علمی دانشکده

9

ايجاد محيطی صميمی همراه با روحيهی مشارکتپذيری و کار جمعی در دانشکده

11

برگزاری من م نشستهای عمومی دانشکده و طرح موضوعار اساسی دانشکده در اين نشستها

11

تالش مؤثر برای راهنمايی و ح و رص مشکالر دانشجويار

12

اهميت دادر به رشد رضاي اخالقی و انسانی دانشجويار

13

برنامهريزی و تالش برای توسعهی کمّی و کيفی رشتههای تحصيلی در مقطع کارشناسی

14

برنامهريزی و تالش برای توسعهی کمّی و کيفی رشتههای تحصيلی در مقطع تحصيالر تکميلی

15

تالش برای انعکاس و ررع کمبودهای دانشکده در امور آموزشی ،پژوهشی و اداری

16

تالش برای ايجاد زمينهی ارتقای توانمندیهای آموزشی و پژوهشی همکارار

17

تالش برای ايجاد ار تباط قانونمند با مؤسسار مرتبط برای پيشبرد اهداف دانشکده و جذب امکانار

18

رراهمسازی شرايط الزم برای ارتقای کيفی پايارنامهها و رسالهها در راستای پژوهشهای کاربردی

19

ن ارر بر رعاليت مديرار گروه در خصوص رعايت تخصص و توانايی اعضای هيأر علمی در واگذاری دروس

بسيار خوب

4

تبيين و ابالغ بهموقع دستورالعم ها و مصوبار به مديرار گروهها و يا اعضای دانشکده

خوب

3

رعايت شؤور اخالقی متناسب با رياست دانشکده

متوسط

2

تسلط به قوانين و مقررار آموزشی ،پژوهشی و اداری مربوط به دانشکده

ضعيف

1

حضور مؤثر و من م در دانشکده مطابق با برنامهی هفتگی اعالمشده

بسيار ضعيف

گويهها

بهطور کلی ،رييس دانشکدهی خود را چگونه ارزيابی میکنيد؟

 )1لطفاً سه مورد از برجستهترين اقدامار رييس دانشکدهی خود را بنويسيد.

 )2با توجه به مالکهای مطرحشده در جدول باال ،به ن ر شما کداميک از اعضای هيأر علمی دانشرکده ،مریتواننرد عهردهدار مسرؤوليت
رياست دانشکده باشند؟

 )3ضمن سپاس مجدد از همکاری جنابعالی ،در صورر تماي  ،ساير ديدگاههای خود را در مورد بهبرود عملکررد رياسرت دانشرکده بيرار
ررماييد.

