
 تعالیبسمه

 

 مخصوص دانشجویان – اداری، مالی و توسعه منابع کاربرگ ارزیابی عملکرد معاون

 

 

 

 

 

  

 تسیار عٌَاى ردیف

 خَب

 تسیار ضعیف هتَسط خَب

 ضعیف

   :ایزاًی -ّای اسالهیاحتزام ٍ پایثٌذی تِ ارسش 1

      گَیی هٌاسة، ًظن ٍ آراستگی ضخصی ٍ هحیط کاررٍیی، پاسخخَش -

      اًصاف، احماق حك ٍ عذم تثعیضتالش در اجزای عذالت ٍ  -

      ّای هصَبرٍسرساًی لَاًیي، همزرات ٍ تزًاهٍِ تِ پایثٌذی، تأکیذ تز اجزا، اطالع 2

      هیشاى داًص تزای اًجام هسٍَلیت هحَلِ 3

      هیشاى تَاى هذیزیت هتٌاسة تا هسٍَلیت هحَلِ  4

      تَاًایی در تیاى ًظزات 5

      گیزی در ضزایط تحزاًیتصوینتَاًایی  6

      ّا(ٍ تفَیض اختیار هتٌاسة تا فعالیت کارتمسین) ّاا تَجِ تِ داًص ٍ تَاًایی آىحَسُ تتکارگیزی افزاد  7

      در دستزس تَدى 8

       هیشاى اًتمادپذیزی ٍ پذیزش پیطٌْادّا 9

      تالش تزای اصالح فزآیٌذّای ساسهاًی ٍ اجزایی 10

      ّای تاتعِ:هیشاى تأثیزگذاری ٍ ًظارت هعاٍى در ّز یک اس هذیزیت 11

      پطتیثاًی ٍ اداری اهَر  - 

      هالی اهَر - 

      اداری تحَل تَدجِ، تزًاهِ، - 

      فنی دفتر - 
 خیز  تلی            ؟       ایذتَدُ ارتثاط در حَسُ ایي هعاٍى تا هستمین تطَر تاکٌَىآیا  21



 تعالیبسمه

 

 مخصوص دانشجویان – آموزشی و تحصیالت تکمیلی کاربرگ ارزیابی عملکرد معاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسیار  عٌَاى ردیف

 خَب

تسیار  ضعیف هتَسط خَب

 ضعیف

  ایزاًی:  -ّای اسالهیاحتزام ٍ پایثٌذی تِ ارسش 1

      گَیی هٌاسة، ًظن ٍ آراستگی ضخصی ٍ هحیط کاررٍیی، پاسخخَش -

      تالش در اجزای عذالت ٍ اًصاف، احماق حك ٍ عذم تثعیض -

      هصَب ّایتزًاهِ ٍ همزرات لَاًیي، رٍسرساًیتِ ٍ اطالع اجزا، تز تأکیذ پایثٌذی، 2

      هحَلِ هسٍَلیت اًجام تزای داًص هیشاى 3

       هحَلِ هسٍَلیت تا هتٌاسة هذیزیت تَاى هیشاى 4

      ًظزات تیاى در تَاًایی 5

      تحزاًی ضزایط در گیزیتصوین تَاًایی 6

      (ّافعالیت  تا هتٌاسة اختیار تفَیض ٍ کارمسینت) ّاآى تَاًایی ٍ داًص تِ تَجِ تا حَسُ افزاد تکارگیزی 7

      تَدى دستزس در 8

       پیطٌْادّا پذیزش ٍ اًتمادپذیزی هیشاى 9

      اجزایی ٍ ساسهاًی فزآیٌذّای اصالح تزای تالش 10

  ّای تاتعِ:هیشاى تأثیزگذاری ٍ ًظارت هعاٍى در ّز یک اس هذیزیت 11

      اهَر آهَسضی -

      اهَر تحصیالت تکویلی ٍ استعذادّای درخطاى -

      ریشی آهَسضیدفتز تزًاهِ -

 خیز تلی        ایذ؟تَدُ ارتثاط در حَسُ ایي هعاٍى تا هستمین تطَر تاکٌَى آیا 12



 تعالیبسمه

 

 مخصوص دانشجویان – پژوهشی و فناوری کاربرگ ارزیابی عملکرد معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسیار عٌَاى ردیف

 خَب

 تسیار ضعیف هتَسط خَب

 ضعیف

1 
 

  ایزاى: -اسالهی ّایارسش تِ پایثٌذی ٍ احتزام

      کار هحیط ٍ ضخصی آراستگی ٍ ًظن هٌاسة، گَییپاسخ رٍیی،خَش -

      تثعیض عذم ٍ حك احماق اًصاف، ٍ عذالت اجزای در تالش -

      هصَب ّایتزًاهِ ٍ همزرات لَاًیي، رٍسرساًیتِ ٍ اطالع اجزا، تز تأکیذ پایثٌذی، 2

      هحَلِ هسٍَلیت اًجام تزای داًص هیشاى 3

       هحَلِ هسٍَلیت تا هتٌاسة هذیزیت تَاى هیشاى 4

      ًظزات تیاى در تَاًایی 5

      تحزاًی ضزایط در گیزیتصوین تَاًایی 6

      (ّافعالیت  تا هتٌاسة اختیار تفَیض ٍ کارتمسین) ّاآى تَاًایی ٍ داًص تِ تَجِ تا حَسُ افزاد تکارگیزی 7

      تَدى دستزس در 8

       پیطٌْادّا پذیزش ٍ اًتمادپذیزی هیشاى 9

      اجزایی ٍ ساسهاًی فزآیٌذّای اصالح تزای تالش 10

  ّای تاتعِ:هیشاى تأثیزگذاری ٍ ًظارت هعاٍى در ّز یک اس هذیزیت 11

      اهَر پژٍّطی داًطگاُ -

      اهَر فٌاٍری ٍ ارتثاط تا صٌعت داًطگاُ -

      هزکش رضذ داًطگاُ -

      کتاتخاًِ هزکشی ٍ هزکش اسٌاد داًطگاُ -

      الولل داًطگاُّای علوی ٍ رٍاتط تیيدفتز ّوکاری -

      هزکش کارآفزیٌی داًطگاُ -

      آسهایطگاُ هزکشی داًطگاُ -

 خیز تلی        ایذ؟تَدُ ارتثاط در حَسُ ایي هعاٍى تا هستمین تطَر تاکٌَى آیا 12



 تعالیبسمه

 

 مخصوص دانشجویان –دانشجویی کاربرگ ارزیابی عملکرد معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسیار عٌَاى ردیف

 خَب

 تسیار ضعیف هتَسط خَب

 ضعیف

1 
 

  :ایزاًی -اسالهی ّایارسش تِ پایثٌذی ٍ احتزام

      کار هحیط ٍ ضخصی آراستگی ٍ ًظن هٌاسة، گَییپاسخ رٍیی،خَش -

      تثعیض عذم ٍ حك احماق اًصاف، ٍ عذالت اجزای در تالش -

      هصَب ّایتزًاهِ ٍ همزرات لَاًیي، رٍسرساًیتِ ٍ اطالع اجزا، تز تأکیذ پایثٌذی، 2

      هحَلِ هسٍَلیت اًجام تزای داًص هیشاى 3

       هحَلِ هسٍَلیت تا هتٌاسة هذیزیت تَاى هیشاى 4

      ًظزات تیاى در تَاًایی 5

      تحزاًی ضزایط در گیزیتصوین تَاًایی 6

      (ّافعالیت  تا هتٌاسة اختیار تفَیض ٍ کارتمسین) ّاآى تَاًایی ٍ داًص تِ تَجِ تا حَسُ افزاد تکارگیزی 7

      تَدى دستزس در 8

       پیطٌْادّا پذیزش ٍ اًتمادپذیزی هیشاى 9

      اجزایی ٍ ساسهاًی فزآیٌذّای اصالح تزای تالش 10

22 
 

  :تاتعِ ّایهذیزیت اس یک ّز در هعاٍى ًظارت ٍ تأثیزگذاری هیشاى

      هطاٍرُ هزکش -

      داًطجَیی اهَر -

      تذًی تزتیت اهَر -

      :تاتعِ ّایهذیزیت اس یک ّز در هعاٍى ًظارت ٍ تأثیزگذاری هیشاى -

      هطاٍرُ هزکش -

      داًطجَیی اهَر -

      تذًی تزتیت اهَر -

 خیز تلی        ایذ؟تَدُ ارتثاط در حَسُ ایي هعاٍى تا هستمین تطَر تاکٌَى آیا 12



 تعالیبسمه

 

 مخصوص دانشجویان –فرهنگی کاربرگ ارزیابی عملکرد معاونت

 

 

 تسیار عٌَاى ردیف

 خَب

 تسیار ضعیف هتَسط خَب

 ضعیف

1 
 

  :ایزاًی -اسالهی ّایارسش تِ پایثٌذی ٍ احتزام

      کار هحیط ٍ ضخصی آراستگی ٍ ًظن هٌاسة، گَییپاسخ رٍیی،خَش -

      تثعیض عذم ٍ حك احماق اًصاف، ٍ عذالت اجزای در تالش -

      هصَب ّایتزًاهِ ٍ همزرات لَاًیي، رٍسرساًیتِ ٍ اطالع اجزا، تز تأکیذ پایثٌذی، 2

      هحَلِ هسٍَلیت اًجام تزای داًص هیشاى 3

       هحَلِ هسٍَلیت تا هتٌاسة هذیزیت تَاى هیشاى 4

      ًظزات تیاى در تَاًایی 5

      تحزاًی ضزایط در گیزیتصوین تَاًایی 6

      (ّافعالیت  تا هتٌاسة اختیار تفَیض ٍ کارتمسین) ّاآى تَاًایی ٍ داًص تِ تَجِ تا حَسُ افزاد تکارگیزی 7

      تَدى دستزس در 8

       پیطٌْادّا پذیزش ٍ اًتمادپذیزی هیشاى 9

      اجزایی ٍ ساسهاًی فزآیٌذّای اصالح تزای تالش 10

  :تاتعِ ّایهذیزیت اس یک ّز در هعاٍى ًظارت ٍ تأثیزگذاری هیشاى 11

      اجتواعی ٍ فزٌّگی ریشیتزًاهِ اهَر -

      اجتواعی ٍ فزٌّگی پطتیثاًی ٍ حوایت -

 خیز تلی        ایذ؟تَدُ ارتثاط در حَسُ ایي هعاٍى تا هستمین تطَر تاکٌَى آیا 12


