
ارزیابی عملکرد
و بهبود مستمر سیستم

رضا حکمت شعار
(عضو هیات علمی دانشگاه)

(96زمستان)

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزواردانشگاه 

(اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات )



یك نقطه اي است كه همه مدیران كشور، در سطوح مختلف باید وجود ازرسی ب
(مقام معظم رهبري ).                     ت اسابزار حسن مدیریت آن را مغتنم بشمارند چون 



اتمدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکای

هبپاسخگوئیوعملکردارزیابی،بازرسیمدیریت

وگاهدانشستاديهايمدیریتازیکیبعنوان،شکایات

یارزیابمحورهايدردانشگاهرئیسمستقیمنظرزیر

یگیريپنیزودانشگاهتابعهواحدهايازبازرسیعملکرد،

واحدهايدرمختلفخدماتارائهبامرتبطشکایات

.كندمینقشایفايمذكور



اتمدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکای

لیهكعملکرد،خودنظارتیوظیفهراستايدرمدیریتاین

ویژه-2عمومی-1بخشسهدررادانشگاهتابعهواحدهاي

ارزیابیموردنامحسوسومحسوسبطوردرخواستی-3

ساسابرمدیریتاینمجموعهكهتفکراینبا.دهدمیقرار

ترممحریاستگوشوچشمعنوانبهوزارتعالیمقاماعالم

.كندمیفعالیتدانشگاه



مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

ارائهوكارشناسیبررسیازپسخودراگزارشاتو

بصورت،موجودمشکالترفعجهتمناسبراهکارهاي

نینمعاویاودانشگاهمحترمریاسترؤیتبهمستقیم

تاانایشارشادينظراتدریافتباتا.رساندمیذیربط

صورتالزماقداماتمشکالترفعبهنسبتامکانحد

.گیرد



اتمدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکای

اهدانشگمدیرانشمابرايراواقعیتاینبایدامروزاما

گاهدانشمحترمریاستویژهاستراتژيكه،كنمتکرار

كهرا،چاستمدیرانعملکردارزیابیبخشبهویژهتوجه

هايبخشدرراتوانمندمدیرانمااگرباورنداینبر

اقلحدبهماشکایاتنتیجهدر،باشیدداشتهمختلف

هابازرسیبهنیازهمچنینورسیدخواهد



اتمدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکای

مهمترینازیکی،نوینسازمانیدنیايدر

استتمدیریعنصر،جوامعبرتاثیرگذارشاخصهاي

رهبريباهمراهمدیریت،آنمطلوبشکلكه

.می شودتلقی



اتمدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکای

یيعنسیستماصلیهایسرمايهدرتعهدايجاد

بهیابیدستمنظوربهانگیزهايجادوانسانینیروی

.نظرمورداهداف



استفاده از فرصت ها

به شبکه هامدیریت مالی واگذاري 

و 

نمره قبولیعدم دریافت 



خالقیت و نوآوري

باكههستندسازمان هایییادگیرندهسازمان   هاي

توانایی هايوارزش ها،هنرها،فضایلازبهره گیري

تجربهباكهدرس هاییاساسبروخودكاركنان

راودخعملکردوكنندتغییرمستمرطوربهمی آموزند،

ویتخالقسازمان هاییچنیناصلیشعار.بخشندبهبود

.استنوآوري



عوامل توسعه منابع انسانی در سازمان یادگیرنده

فاكتورهاي توسعه 

منابع انسانی در 

سازمان یادگیرنده

آموزش و 

پرورش

پاداش و 

تمجید

جریان 

اطالعات

چشم انداز و 

استراتژي

توسعه فردي

یه تیمی



انتقالدرارشدمدیراندهنده،یاددرسازمانبنابراین

نددارفعالینقشكاركنانبهخودهايآموختهوتجربیات

يتوانائیهاكردنشکوفامدیرهدفامروزمدیریتدرزیرا

.باشدمیكاركنانبالقوه

گذر از سازمان یادگیرنده به یاد دهنده



لتقسیم كار بین دوایر خالق و غیر خالق به منظور ایجاد و اجراي تغییر و تحو

مدیریت

بخش اجرایی

(ساختار مکانیکی)

بخش خالقیت

(ساختار ارگانیک)



منظور از ساختارهاي برگردان این است كهه چهون 

راتنظه، احساس نیاز كند و متوجه شود كهه سیستم 

و پویها)باید ارائه شود ، سهاختاري ارگانیهك جدید

.به وجود می آورد ( انسانی

ساختارهاي برگردان  
SWITCHING  STRUCTURES))



بهه در بسیاري از سازمانها ، مساله ابتکار عمهل و خالقیهت

واگذار شده است كه آنها را دوایهر« ارگانیك » واحدهائی 

.  خالق می نامند 

دوایر  خالق 
CREATIVE   DEPARTMENTS))



خالق معموالً كوچك هستند كه اعضهاي آنهها از آزاديگروههاي

ههاي معموالً مکان خاصی به تهیم. عمل نسبتاً زیادي برخوردارند 

و تسههیالت الزم در( اتهاق فکهر ) خالق تخصیص داده می شود 

رها اختیار آنها ، گذارده می شود تا از قید و بند مقررات سازمانی

بهراي گردند و اینگونه تیمها ، می توانند ، هر نوع طرح جدیدي را

. هر یك از دوایر سازمانی ارائه كنند 

((Venture Teamsتیم هاي خالق 



خدمات –1

استراتژي و ساختار -2

كاركنان و فرهنگ -3

تکنولوژي-4

چهار نوع تغییر و تحول كه به یك استراتژي رقابتی 
می شودسیستم منجر در 

2
4



هر حركتی نیازمند مقصد است



هر حركتی نیازمند مقصد است



ا دور را دیدن یك چیز است و رفتن به آنج
چیز دیگري



Team work

.     انسان عالقه مند است99است برابر باورانسانی كه داراي 

مامههازماازیكهیچاماتواناترنددیگربعضیازماازبعضی

.نیستتواناتر



كاريتیم
افرادي بامهارت و 

تجربيات مكملهدف دستيابی به 
مشترك

با سطح دانش 
متعهد و 

متفاوت
مسئوليت پذير

همسويي 
افزايش چشمگير 

و يكپارچگي
بهره وري



.یاران تیم را باال می كشند



تفاوت تیم با گروه كاري
گستردهارتباط:تيم

بحثفرصتو

ازحمايتنهايت:تيم

اعضاتك تك

بامشتركآرماني:تيم

اعتقاد

ارتباط : گروه

اندك و ناچيز

عدم حمايت : گروه

نهاد و و پيش

تبادل نظر

وجود آرمان : گروه

خصیش



تفاوت تیم با گروه كاري
افرادازاستقبال:تيم

واردتازه

متقابلوابستگي:تيم

ومالكيتاحساس:تيم

تعهد

نتايجبهدستيابي:تيم

تطابقلزومانهمثبت

سازگاريو

نپذيرفتن : گروه

افراد تازه وارد 

كار اداري، : گروه

غير وابسته

تمركز : گروه

اعضا بر خود، 

ريزي اهداف برنامه

درحد خود

باشدنهمرنگ:گروه

كسبازمهم ترجمع



تفاوت تیم با گروه كاري

بعضيباندبازي:گروه

اعضا

كردنپنهان:گروه

افرادهويت

بهاعتمادعدم:گروه

افرادانگيزه

وتركيب:تيم

براحتيانسجام

آشكاركردن:تيم

وايثار)تيمهويت

(شخصيگذشت

ازسرشارجوي:تيم

اطمينان،واعتماد

آزادانهبيان

متفاوت،عقايد

تشويقمورد



ا افراد تیم را در تعیین اهداف و استاندارده
.نمائیمدرگیر 



Productivity

افزايش بهره وري پيامد جانبي 
.كار تيمي است



توانمندسازي

فرصت بخشیدن به
افراد الیق

ااستعدادهشکوفایی 

یافتن راه مناسبتر



ارتباطات بهبودیافته= برنامه موفق توانمندسازي 



فنون تصمیم گیري

(Brain storming)طوفان ذهنی 

برانگیختن خالقیت تیم



مشخصات افراد تیم موفق

سازگار و انعطاف پذیر: مهم ترین

آموزش پذیر
ذهنیت جوان 

پیونددهنده= ارتباط باز 
اشتیاق و پیگیري



مديريت عملكرد
ومهمتهرینمدیریت عملکرد یکهی از 

پیشهرفت هها درحهوزه اثرگذارترین
ز مدیریت در سهالهاي اخیر است كهه ا

مورد  توجه بیشهتر 1980اواسط سال 
.                                             قرار گرفت



مديريت عملكرد
واستراتژیكمدیریت عملکرد یك فرآیند 

نها سازماموفقیت پایدار منسجم میباشد كه 
مر بهبود مسترا بوسیله بهبود فرآیندها و 

عملکرد گههروه ها و كهاركنان از طریق 
توسههعه توانایی  تیم هههها وكاركنان

.تضمین می نماید



اندازه گیری عملكرد

.                                                                  اشدمی بمديريت عملكرد يك مفهوم مهم در اندازه گیری 

ه كه كارهاايی را باايجاد بازخورد مبنايی برای ارائه و 

ت  منظور ارائه يافته هايی  جهت رسایدن باه موف یا

ه خاوبی بیشتر را شناسايی می كند و كارهايی را كه ب

.انجام نپذيرفته را مشخص می سازد



اندازه گیری عملكرد

اندازه گیری مبنايی برای پاسخگوئی به اين
:دو سوال اساسی است 

انجام میشود؟ به خوبی چه كاری 
انجام شده است؟به خوبی آيا آن كار 



اندازه گیری عملكرد
كنید مديريتكنید ، نمی توانید اندازه گیری اگر نتوانید 

مديريت استقابلاندازه گیری است ، قابلآنچه 
عملکرد بهبودیافته

عملکرد واقعی

هیددبهبودعملكرد حاضر چیست ، نمی توانید عملكرد را ندانیدتا زمانیكه 



و پویازندهسیستمهاياركان یکی از ارزیابی عملکرد  

.است

و در تئوري سیستمها در واقع همان حلقه بازخورد است

به آناصالح سیستم براياطالعات الزم كههه طی آن 

.میگرددتزریق

ارزیابی عملکرد



ا محیطبتعاملیك سیستم پویا ویژگیهايیکی از 

اطراف خود میباشد كه نقش اساسی در بهبود و

.میتواند داشته باشدحیات سیستم حتی

دانش كاربرديو تبدیل آن بهدریافت اطالعات 

ورتبوسیله حلقه بازخورد صبهبود عملکرد جهت

.                    می گیرد



ارزيابی عملكرد
رد درفعملکردنسبیسنجش: ارزیابی عبارت اسههت از

مشخص در یك دوره زمانینحوه انجام كار رابطه بهها 

تعیینمعین، در مقایسه با استاندارد انجام كار و همچنین

ه ریزيفرد بهه منظور برنامبالقوهاستعداد و ظرفیتهاي 

.                                              درآوردن آنهافعلیت در جهت به 



دبهههازخهورحکم حلقه  در واقع عملکرد 

هه را دارد كهههپویا و زندهدر سیستم هاي 

اشخاصعملکردارزیابی مستقیم دربرگیرنده 

.یا سازمانها می باشد



In puts Out puts

System

Feed back



اهداف ارزيابی عملكرد
می باشد كه مهمترین اهداف گسترده اي ارزیابی عملکرد داراي 

:آن ها عبارتند از

كار یا بهرهبازدهیتعیین -1

(به منابع مصروف كار انجام شده نسبت ) كارآیی -2

( در تحقق اهداف یا انجام رسالتها میزان موفقیت )اثربخشی -3



اهداف ارزيابی عملكرد
شناسایی قابلیت هاي كاركنان-4

بهسازي عملکرد-5

بهبود ارتباطات رؤساء، سرپرستان و كاركنان -6

آموزش و تربیت كاركنان-7



همگراییگروهی كاركنان، مشاركتایجاد زمینه -8

.سازمانیاهداف فرد و سازمان، رسیدن به برتري 



مدل هاي ارزیابی عملکرد



مدل های ارزيابی عملكرد كاركنان

فاوتیمتارزیابی عملکرد كاركنان با استفاده از روش هاي 

خود را مزایاي خاص صورت می گیردكه هر كدام آن ها

قرارداشته و بسته به شرایط سههازمان ، مورد استفاده

. می گیرند



مدل امتیازبندی-1

مدل انتخاب اجباری-2

مدل مبتنی بر مديريت بر مبنای هدف-3

مدل ثبت وقايع حساس-4

مدل درجه بندی-5
مدل م ايسه فرد به فرد-6

درجه360مدل بازخورد -7



مدل امتیازبندی

در این روش ویژگی ههاي مورد نظر سازمان مشخص شده و

:دسته امتیازبندي می شوند كهههه عبارتند از5هر كدام به 

،نیاز به مراقبت و آموزش، مورد انتظار، خوب، عالیسطوح

. نامطلوب

سپس امتیازات مربوط به معیار جمع شده و بر طبق این امتیازات



درجه360مدل بازخورد 

ایاالتارتشتوسط1940سالدرروشاینباراولین

موردكاركنانعملکردبهبودوتوسعهجهتمتحده

.گرفتقرارارزیابی



شدنهپیچیدوارزیابیزیادمنابعوجودبدلیلارزیابیاین

با،1967سالدراینکهتانداشترشدچندانیارزیابیعمل

توجهدمورمجددااینترنتواطالعاتتکنولوژيرشدبهتوجه

360بازخورنمودعنوان،الولربنامشخصیگرفتقرار

.ستامدیریتكیفیتتوسعهزمینهدرمناسبیروشدرجه



یكازرابازخورورودياطالعاتدرجه360ارزیابی

بعديچندرویکردبهپایینبهباالبعديتكرویکرد

وبخشدمیعمومیت(مشتریانوهمکارانزیردستان،)

باشد«مرزبدونارزیابی»یكتواندمی



سرپرستان ،)از همه افراد بازخورياین فر آیند، خالصه 

در مورد جنبه هاي مختلف سبك(ز یردستان و همکاران

.رهبري و مدیریت و عملکردشان ارائه می كند





مشتریان  درون 
سازمانی

همکاران

مدیران

مشتریان  برون 
سازمانی

معاونین

مدیران میانی
خود فرد





بازخورد چند منبعیدرجه یا 360بازخور به طور كلی 

، یك ارزیابی عملکرد است كه بر داده هاي جمع آوري

یهشده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان تک

.                                                                                     دارد



نوعی ارزیابی است كهه در آندرجههه 360ارزیابی 

توسط زیردستان، هم رتبه ها وچرخشیدر یك  شهکل 

مدیران باال دسهت پرسنل، و حتی عوامل خههارج از

.سازمان مثل مشتریان انجام میگیرد



درجه360نامهاي دیگر این روش بازخورد 

(360 Degree feedback)

(Multi-Source assessment)

ارزیابی چند منبعی



درجه360مراحل ارزيابی 
درجه 360بازخورد تعیین هدف

جمع آوري داده ابزارانتخاب

در زمینه موارد ارزیابی تصمیم گیري 

در مورد دریافت كنندگان بازخوردتصمیم گیري 

كنندگان و ارزیابی شوندگان پرورش ارزیابی 

پرسشنامه توزیع

اطالعات بازخوردتحلیل

بازخوردبازخورد دادن

اجراي فرآیند پیگیري

فرآیندتکرار 



درجه360مزايای ارزيابی 

دیگران نسبت به خودشانارزیابیپرسنل در سهازمان از درک صحیح -1

فرديشایستگی هاي ارتباط با درآگاهی ها افزایش-2

به مراتب دقیق تر از كارآمدي و كارآیی سازمانیبازخوردهایی اخذ-3

باالدست مدیرانتوسط 



درجه360مزايای ارزيابی 
باز و بدون غرض و رسیدن به فیدبك هاي كاركنان از دلگرم شدن -4

جدیدبصیرتیك 

سازمانیشایستگیدر جهت رسیدن به آگاهانهتقویت-5

ارزشسازمانی از مدیرانارائه یك تصویر شفاف و واضح براي -6

تحت اختیارپرسنلواقعی



درجه360مزايای ارزيابی 
پرسنلموجود براي عدم كارآیی و یا كارآییروشن كردن جنبه هاي -7

كلیدي مورد نیاز بههراي كاركنانآموزشهايمشخص كردن توسعه و -8

سازمان

از كارآیی فردي، واحدي و سههازمانی و دیدگاه جمعی ایجاد یك -9

سازمانی چیست ؟ضعفهايو توانایی ها اینکه 



درجه در نظر گرفته شود360چه مواردی بايد در ارزيابی 

باشد بسیار زیادي میمنابع ورودي چون این ارزیابی داراي 

ستی و محاسبات و تجمیع اطالعاتی پیچیده اي دارد انجام د

.                        آن بسیار وقت گیر خواهد بود

ناسب با درجه هوشمندي مسیستم مکانیزه لذا وجود یك -1

ضروري جهت محاسبه ، تجمیع و دسته بندي اطالعات بسیار

.                                                   است



درجه در نظر گرفته شود360چه مواردی بايد در ارزيابی 

.زیادي برخوردار استاهمیتاطالعات در این ارزیابی از محرمانه بودن -2

و اقداماتیارزیابی این نتایجو بازبینی ها باید به چگونگی استفاده از -3
كه 

.انجام داد، توجه نمودبازخوردهاباید براي دنبال كردن این 

چنانچه این نوع ارزیابی بخواهد بیشترین ارزش را در سازمان ایجاد -4
كند 

.در دستور كار قرار گیردمدیران و ارتباطات بهینه توسط حمایتهاحتما باید



درجه360ابزارهای ارزيابی 

درجه حتما باید 360زیاد عملیات در ارزیابی حجم بدلیل
.از نرم افزارهاي مخصوص در این زمینه استفاده كرد

درجه 360ارزیابی نرم افزارهاي در زمینه ایجاد 
.شركتهاي مختلف فعالیتهاي گسترده اي انجام داده اند
یکی از نرم افزارهاي موجود كههه توسهط شركت ها

. میباشد Focal 360نرم افزار مورد استفاده قرار میگیرد 



فرم های ارزيابی عملكرد سبزوار

.بر محوریت شاخص هاي ذیل طراحی شده است

برنامه ریزي -1
نظم و انضباط-2
عدالت-3
نوآوري و خالقیت-4
توانایی تصمیم گیري در موارد خاص -5
استفاده از خرد جمعی-6
باردید از فیلدها-7
توجه به خواسته هاي رفاهی و حقوقی-8



سبزواردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

بازرسی ، رسیدگی به شكايات و ارزيابی عملكردره ادا

(رياست دانشگاهفرم خود ارزيابی )

FRM-9000-04:كد

0:ویرایش

:شماره

:تاریخ

با سالم
. ، بادرنظرداشتن معيارهاي ذيل الذكر بيان فرمائيدخود ارزیابیمشغول به فعاليت می باشيد، لطفاً نظرات خود را با تكميل فرم زير به منظور ریاست دانشگاهنظر به اينكه حضرتعالی به عنوان 

شاخص ارزيابیرديف
فخیلی ضعیضعیفمتوسطخوبعالی

مطلع 
نمی باشم

شواهد/نظرات

100-9089-6564-4039-1514-0

.......(نظم، وقت گذاري، طرز برخورد، و )شخصيت كاري 1

(فيلدهاي تحت نظارت)بازديد از مراكز تحت پوشش 2

.....(كاري، رفاهی، حقوقی و )ميزان توجه به خواسته هاي پرسنل 3

ميزان استفاده از مشاركت پرسنل و نظرات آنها در تصميم گيريها4

ميزان تعهد به انجام برنامه هاي در نظر گرفته شده5

تسلط در انجام وظايف محوله و توانايی اداره امور6

ميزان ايجاد انگيزش در پرسنل7

ميزان تأمين منابع الزم جهت انجام امور محوله8

اطالع رسانی درست، به موقع و مورد نياز از تصميمات مديريتی به پرسنل9

سرعت رسيدگی يا پاسخگويی به امور ارجاع شده10

ميزان در دسترس بودن در مواقع مورد نياز11

موفقيت در رعايت عدالت بين پرسنل12

ميزان موفقيت در پرداخت به موقع مطالبات پرسنل13

تناسب مدرك تحصيلی با زمينه كاري واحد14

تجربه و مهارت كافی15

قاطعيت 16

توانايی تصميم گيري در امور و شرايط خاص17

انتقاد پذيري18

نوآوري و خالقيت1919

قدرت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تدوين شده20

ارزيابی كلی21

میانگین

با سالم
. ، بادرنظرداشتن معيارهاي ذيل الذكر بيان فرمائيدخود ارزیابیمشغول به فعاليت می باشيد، لطفاً نظرات خود را با تكميل فرم زير به منظور ریاست دانشگاهنظر به اينكه حضرتعالی به عنوان 



سبزواردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

بازرسی ، رسیدگی به شكايات و ارزيابی عملكردره ادا

(دانشگاهپرسنل از رياست ارزيابی فرم )

FRM-9000-04:كد

0:ویرایش

:شماره

:تاریخ

با سالم
. ، بادرنظرداشتن معيارهاي ذيل الذكر بيان فرمائيدخود ارزیابیمشغول به فعاليت می باشيد، لطفاً نظرات خود را با تكميل فرم زير به منظور ریاست دانشگاهنظر به اينكه حضرتعالی به عنوان 

شاخص ارزيابیرديف
فخیلی ضعیضعیفمتوسطخوبعالی

مطلع 
نمی باشم

شواهد/نظرات

100-9089-6564-4039-1514-0

.......(نظم، وقت گذاري، طرز برخورد، و )شخصيت كاري 1

(فيلدهاي تحت نظارت)بازديد از مراكز تحت پوشش 2

.....(كاري، رفاهی، حقوقی و )ميزان توجه به خواسته هاي پرسنل 3

ميزان استفاده از مشاركت پرسنل و نظرات آنها در تصميم گيريها4

ميزان تعهد به انجام برنامه هاي در نظر گرفته شده5

تسلط در انجام وظايف محوله و توانايی اداره امور6

ميزان ايجاد انگيزش در پرسنل7

ميزان تأمين منابع الزم جهت انجام امور محوله8

اطالع رسانی درست، به موقع و مورد نياز از تصميمات مديريتی به پرسنل9

سرعت رسيدگی يا پاسخگويی به امور ارجاع شده10

ميزان در دسترس بودن در مواقع مورد نياز11

موفقيت در رعايت عدالت بين پرسنل12

ميزان موفقيت در پرداخت به موقع مطالبات پرسنل13

تناسب مدرك تحصيلی با زمينه كاري واحد14

تجربه و مهارت كافی15

قاطعيت 16

توانايی تصميم گيري در امور و شرايط خاص17

انتقاد پذيري18

نوآوري و خالقيت1919

قدرت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تدوين شده20

ارزيابی كلی21

میانگین

با سالم
. ، بادرنظرداشتن معيارهاي ذيل الذكر بيان فرمائيدخود ارزیابیمشغول به فعاليت می باشيد، لطفاً نظرات خود را با تكميل فرم زير به منظور ریاست دانشگاهنظر به اينكه حضرتعالی به عنوان 



سبزواردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

بازرسی ، رسیدگی به شكايات و ارزيابی عملكردره ادا

(پرسنل معاونت بهداشتی از آن معاونترزيابی افرم )

FRM-9000-04:كد

0:ویرایش

:شماره

:تاریخ

با سالم
. ، بادرنظرداشتن معيارهاي ذيل الذكر بيان فرمائيدخود ارزیابیمشغول به فعاليت می باشيد، لطفاً نظرات خود را با تكميل فرم زير به منظور ریاست دانشگاهنظر به اينكه حضرتعالی به عنوان 

شاخص ارزيابیرديف
فخیلی ضعیضعیفمتوسطخوبعالی

مطلع 
نمی باشم

شواهد/نظرات

100-9089-6564-4039-1514-0

.......(نظم، وقت گذاري، طرز برخورد، و )شخصيت كاري 1

(فيلدهاي تحت نظارت)بازديد از مراكز تحت پوشش 2

.....(كاري، رفاهی، حقوقی و )ميزان توجه به خواسته هاي پرسنل 3

ميزان استفاده از مشاركت پرسنل و نظرات آنها در تصميم گيريها4

ميزان تعهد به انجام برنامه هاي در نظر گرفته شده5

تسلط در انجام وظايف محوله و توانايی اداره امور6

ميزان ايجاد انگيزش در پرسنل7

ميزان تأمين منابع الزم جهت انجام امور محوله8

اطالع رسانی درست، به موقع و مورد نياز از تصميمات مديريتی به پرسنل9

سرعت رسيدگی يا پاسخگويی به امور ارجاع شده10

ميزان در دسترس بودن در مواقع مورد نياز11

موفقيت در رعايت عدالت بين پرسنل12

ميزان موفقيت در پرداخت به موقع مطالبات پرسنل13

تناسب مدرك تحصيلی با زمينه كاري واحد14

تجربه و مهارت كافی15

قاطعيت 16

توانايی تصميم گيري در امور و شرايط خاص17

انتقاد پذيري18

نوآوري و خالقيت1919

قدرت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تدوين شده20

ارزيابی كلی21

میانگین

با سالم
. ، بادرنظرداشتن معيارهاي ذيل الذكر بيان فرمائيدخود ارزیابیمشغول به فعاليت می باشيد، لطفاً نظرات خود را با تكميل فرم زير به منظور ریاست دانشگاهنظر به اينكه حضرتعالی به عنوان 



(مقام معظم رهبري)چگونه بازرسی كنیم؟

كارشناسی و خبره وار-1

استفاده از مغزهاي فعال و كارآمد-2

تعیین شاخص هاي زشت و زیبا و صحت و خطا -3

مراقبت از صحت عمل بازرسان-4



زندگی زیباست،زشتی هاي آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست



به نام آنکه جهان جلوه اي زقدرت اوست

شاد باشید و سربلند


