
 

                                    بسمٍ تعالی

  (فرم ارزیابی مدیران داوشگاٌ)                                           

 با سالم ي ادب

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

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

 باتشکر     

 دفتر وظارت ي ارزیابی داوشگاٌ
 

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف قَاًیي ٍ هقزرات هزتجظ ثب فعبلیت ّبی ضغلیتسلظ هذیز ثز - 1

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف رعبیت قَاًیي ٍ هقزرات در کلیِ اهَر سبسهبًی- 2

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف داًص ٍ هْبرت ّبی عوَهی هذیز در حَسُ تحت پَضص خَد- 3

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف ( ٍ اثزثخطی سزعت،دقتثب تَجِ ثِ سِ اصل )ًحَُ هذیزیت ثِ ثْتزیي ٍجِ ٍ ثب کیفیت هٌبست - 4

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف (تَاًبیی تَلیذ ایذُ ٍ فکز جذیذ یب حوبیت اس آى)داضتي رٍحیِ خالقیت ٍ ًَآٍری - 5

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف  تحت پَضص خَدّبی حَسُ ٍ ضیَُ ًبهِ تذٍیي ٍ یب اصالح رٍش ّبی کبر -6

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف  هیشاى تعْذ ٍ هسئَلیت پذیزی -7

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف (ظزفیت پذیزش اًتقبد ٍ کَضص در اصالح رفتبر ٍ اخالق حزفِ ایی) اًتقبد پذیزی -8

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف ...ثِ هذیز اس عزف استبداى ٍ داًطجَیبى ٍ  (حضَری ٍ غیز حضَری)اهکبى دستزسی - 9

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف تَاًبیی جلت هطبرکت ٍ ّوکبری استبداى در پیطجزد اّذاف حَسُ تحت پَضص خَد- 10

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف رعبیت عذالت در تصوین گیزی ٍ عذم تجعیض ثیي گزٍُ ّب ٍ استبداى- 11

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف داضتي تعبهل هٌبست ثب سبیز حَسُ ّبی هذیزیتی- 12

 خیلی ضعیف  عبلی          خَة          هتَسظ          ضعیف احتزام ثِ ارسضْبی اسالهی ٍ رعبیت آداة اجتوبعی- 13

 

:لغفبً در صَرت اهکبى ًقبط ضعف ٍ قَت هذیز هزثَعِ را ثیبى فزهبئیذ  


