
 

 باسمه تعالي 
 علمی  یأت ه عضو عملکرد ارزشیابی  رد  رمو د  نظرخواهی برگ کار 

 همکار ارجمند، جناب آقای/سرکار خانم ...........

اين برگه را تكميل كرده، به نحو مقتضي و     روز  3مدت  ظرف  خواهشمند است در ارتباط با عضو هيأت علمي با مشخصات زير،  

محرمانه در پاكت قرار داده و به اين مديريت ارسال فرمائيد. با عنايت به اهميت پيگيری تبديل وضعيت استخدامي و ارتقاء مرتبه  

 ت علمي دانشگاه، تسريع موجب امتنان خواهد بود.أاعضاء محترم هي
                                          با آرزوی توفیق الهی                                                                                                    

 و تضمین کیفیت ارزیابی  ، نظارت   اداره رئیس                                                                                                                     
 

     لغايت        در بازه سال تحصيلي                    دانشكده                   گروه  ت علميأعضو هي                       خانم/آقا
 

 وكمتر12 13 14 15 16 17 18 19 20 توسط مدیرگروه   ارزشیابی  هایشاخص ر گروه

ي 
ي و اجتماع

رفتار علم
 

1 
  های آموزشي، پژوهشي، )در فعاليت نامه استخداميمقررات طبق آئينو پايبندی به رعايت 

 تخصصي(  هایو همكاری يانعلمي، فرهنگي، راهنمايي دانشجو
         

          رعايت نظم و انضباط در وظايف و امور محوله  2

          يانبرنامه اعالمي ساعات مراجعه دانشجو يتفعال و رعا و ضور منظمح 3

          با دانشجويان و همكاران متقابل احترام و مدرسي شئونات رعايت 4

          آداب و رفتار اجتماعي با همكاران گروه و احترام متقابل  5

          های همكاران گروهديدگاهواكنش منطقي و معقول به پيشنهادها، انتقادها و   6

ي
توان علم

 - 
ي 

آموزش
 

          مستمر های ارزيابي برنامه بر و مشتمل  دانشجويان به ارائه درس، طرح داشتن 7

8 
و   نوين هایروش روز،هب جديد، علمي ازمنابع استفاده درس، های كالس در علمي پويايي

 پژوهشگری  روحيه ايجاد
         

          كارگاه، دوره، سخنراني علمي و...(  طريق برگزاری )از علمي پويايي برای همكاری و تالش 9

          ها همكاری در ارائه دروس و همكاری با گروه در ارتباط با بازنگری در برنامه 10

          علمي و عملي  هایمشاركت فكری در زمينهتالش برای ارتقای كيفيت علمي گروه و  11

          رفع اشكال و تعامل استاد يس، از نحوه تدر ياندانشجو يترضا يزانازتاب مب 12

 

 
 وكمتر12 13 14 15 16 17 18 19 20 رئیس دانشکده/آموزشی   معاون /دانشگاه  ریاستتوسط    ارزشیابی  هایشاخص ر گروه

ي 
ي و اجتماع

رفتار علم
 1 

  های آموزشي، پژوهشي، )در فعاليت نامه استخداميمقررات طبق آئينو پايبندی به رعايت 

 تخصصي(  هایو همكاری يانعلمي، فرهنگي، راهنمايي دانشجو
         

          رعايت نظم و انضباط در وظايف و امور محوله  2

          همكارانبا دانشجويان و  متقابل احترام و مدرسي شئونات رعايت 3

          و احترام متقابل  دانشكده/دانشگاهآداب و رفتار اجتماعي با همكاران  4

          های همكارانواكنش منطقي و معقول به پيشنهادها، انتقادها و ديدگاه 5

ي
توان علم

-
ي 

آموزش
 

          دوره، سخنراني علمي و...( كارگاه،   طريق برگزاری )از علمي پويايي برای همكاری و تالش 6

          علمي و عملي   هایمشاركت فكری در زمينه و  دانشگاهتالش برای ارتقای كيفيت علمي  7

          استادو توانمندی از تعامل  ياندانشجو  و  مديرگروه يترضا يزانازتاب مب 8

 

 امضاء                                                                                                    


