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 پرسشٌاهه هقایسه ٍضعيت آهَزشي ٍ هدیریتي هدارس دٍلتي

هوكار گراهي ٍ هعلن ارجوٌد 

 با تقدین سالم ٍ احترام 

همايؼِ » : پشػـٌاهِ اي كِ پيؾ سٍ داسيذ جْت جوغ آٍسي اعالػات الصم دس يك پشٍطُ تحميمي تحت ػٌَاى

هي تاؿذ ٍ اعالػات تذػت آهذُ صشفا تِ ّويي « ...ٍضؼيت آهَصؿي ٍ هذيشيتي هذاسع دٍلتي ٍ غيش اًتفاػي اػتاى 

كِ تخؾ اٍل آى هشتَط تِ ٍيظگيْاي فشدي حضشتؼالي ٍ تخؾ دٍم . هٌظَس هَسد اػتفادُ لشاس خَاّذ گشفت

هؼلوا تَفيك ها دس ايي پظٍّؾ هشَّى ّوكاسي .هشتَط تِ ٍيظگيْاي هْاستي هذيش هذسػِ اص ديذگاُ ؿوا هي تاؿذ 

. صويواًِ جٌاتؼالي اػت ٍ لثال اص ايي تزل هحثت ؿوا ػپاػگزاسين 

با تشكر  

ٍیژگيهاي فردي  - الف

 سي

 ¡ ٍ تيـتش46 ¡45-41 ¡40-36 ¡35-31 ¡30-26 ¡25-20

 سابقه کار

 ¡ ٍتيـتش26 ¡25-21 ¡20-16 ¡15-11 ¡10-6 ¡5-1

 هدرک تحصيلي

 ¡فَق ليؼاًغ ٍتاالتش ¡ليؼاًغ ¡فَق ديپلن ¡ديپلن

 ¡ػايش سؿتِ ّا ¡آهَصؽ اتتذايي :رشته تحصيلي

 ¡غيشاًتفاػي ¡دٍلتي :ًَع هدرسه

 ػاػت: ............. دٍسُ ّاي آهَصؽ ضوي خذهت تخصصي

 : ...................ًاحيِ هحل خذهت
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  (تَسط هعلواى تكويل گردد)ٍیژگيهاي ههارتي هدیراى - ب

 ضعيف هتَسط خَب عالي عٌَاى ردیف
خيلي 

 ضعيف

 هْاست تياى ٍ ػخٌَسي 1
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا هؼلواى 2
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا داًؾ آهَصاى 3
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا اٍلياء داًؾ آهَصاى 4
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا اداسُ هتثَع 5
     

6 

هْاست دس تـكيل ٍ اداسُ جلؼات ٍ ؿَساّاي هذسػِ 

 (...ؿَساي هؼلواى،اًجوي اٍلياء ٍ هشتياى ٍ  )
     

 هْاست ايجاد ًظن ٍ اًضثاط دس كاس اداسي ٍ آهَصؿي  7
     

 هيضاى اعالػات هذيش اص ضَاتظ اداسي ، هالي ٍ آهَصؿي 8
     

 هْاست دس تـخيص تِ هَلغ هؼائل ٍ هـكالت اداسي ٍ آهَصؿي 9
     

 هيضاى لاعؼيت دس تصوين گيشي 10
     

 هيضاى پيگيشي تصويوات اتخار ؿذُ تا هشحلِ اجشاء 11
     

 تَاًايي تْشُ گيشي اص ًظشات ٍ تجاسب ديگشاى  12
     

 تَاًايي جزب هـاسكتْاي هشدهي جْت اداسُ تْيٌِ هذسػِ  13
     

 تَاًايي تْشُ ٍسي هغلَب اص اهكاًات هَجَد آهَصؿگاُ 14
     

 الگَ تَدى دس ًظن ٍ اًضثاط تشاي ػايش كاسكٌاى اداسي ٍ آهَصؿي  15
     

 تَاًايي تٌظين تشًاهِ آهَصؿي هذسػِ  16
     

17 
هشاػن آغاصيي، جـٌْا، ػَگَاسيْا، )تَاًايي تٌظين اهَس فَق تشًاهِ 

 ٍ ...)      

 تَاًايي ًظاست ٍ ساٌّوايي هؼلواى دس اهش تذسيغ 18
     

 تَاًايي ًظاست ٍ ساٌّوايي هؼلواى دس اهش اسصؿياتي تحصيلي 19
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هوكار گراهي ٍ هدیر هحترم 

 با تقدین سالم ٍ احترام 

همايؼِ » : پشػـٌاهِ اي كِ پيؾ سٍ داسيذ جْت جوغ آٍسي اعالػات الصم دس يك پشٍطُ تحميمي تحت ػٌَاى

هي تاؿذ ٍ اعالػات تذػت آهذُ صشفا تِ ّويي « ...ٍضؼيت آهَصؿي ٍ هذيشيتي هذاسع دٍلتي ٍ غيش اًتفاػي اػتاى 

كِ تخؾ اٍل آى هشتَط تِ ٍيظگيْاي فشدي حضشتؼالي ٍ تخؾ دٍم . هٌظَس هَسد اػتفادُ لشاس خَاّذ گشفت

هؼلوا تَفيك ها دسايي پظٍّؾ هشَّى ّوكاسي . هشتَط تِ ٍيظگيْاي هْاستي هؼلواى هذسػِ اص ديذگاُ ؿوا هي تاؿذ

. صويواًِ جٌاتؼالي اػت ٍ لثال اص ايي تزل هحثت ؿوا ػپاػگزاسين

با تشكر 

ٍیژگيهاي فردي  - الف

 سي

 ¡ ٍ تيـتش46 ¡45-41 ¡40-36 ¡35-31 ¡30-26 ¡25-20

 سابقه کار

 ¡ ٍتيـتش26 ¡25-21 ¡20-16 ¡15-11 ¡10-6 ¡5-1

 سابقه هدیریت

 ¡ ٍتيـتش26 ¡25-21 ¡20-16 ¡15-11 ¡10-6 ¡5-1

 هدرک تحصيلي

 ¡فَق ليؼاًغ ٍتاالتش ¡ليؼاًغ ¡فَق ديپلن ¡ديپلن

 ¡ػايش سؿتِ ّا ¡ػلَم تشتيتي :رشته تحصيلي

 ¡غيشدتيشي ¡دتيشي :گرایش تحصيلي

 ػاػت: ............. دٍسُ ّاي آهَصؽ ضوي خذهت هشتثظ تا هذيشيت
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 (تَسط هدیراى تكويل گردد)ٍیژگيهاي ههارتي هعلواى - ب

 ضعيف هتَسط خَب عالي عٌَاى ردیف
خيلي 

 ضعيف

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا هذيشيت هذسػِ 1
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا ّوكاساى 2
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا داًؾ آهَصاى 3
     

 هْاست ايجاد استثاط هفيذ ٍ هَثش تا اٍلياء داًؾ آهَصاى 4
     

 هْاست تياى ٍ ػخٌَسي 5
     

 هْاست ايجاد اًگيضُ ٍ جلة تَجِ داًؾ آهَصاى 6
     

 هْاست دس هذيشيت كالع دسع 7
     

 هْاست دس تَجِ تِ تفاٍتْاي فشدي ٍ لحاػ كشدى آى دس تذسيغ 8
     

 هْاست دس تِ كاسگيشي سٍؿْاي هتٌَع تذسيغ 9
     

10 
هْاست دس تشسػي تكاليف ٍ فؼاليتْاي داًؾ آهَصاى ٍ اسائِ 

      تاصخَسدّاي اصالحي تِ داًؾ آهَصاى

 هْاست اػتفادُ اص سػاًِ ّاي آهَصؿي 11
     

12 
هْاست دس تؼييي تكاليف هتٌَع دس ساػتاي اّذاف آهَصؿي تشاي 

      داًؾ آهَصاى 

 هْاست ايجاد ًـاط ٍ ؿاداتي دس كالع  13
     

 اسصؿياتي تحصيلي (كوي ٍ كيفي)هْاست اػتفادُ اص سٍؿْاي هتٌَع  14
     

 هْاست دس گَؽ دادى تِ ػخٌاى داًؾ آهَصاى ٍ تَجِ تِ آًاى 15
     

 هْاست دس تـَيك ٍ تشغية داًؾ آهَصاى 16
     

 هْاست دس تْيِ ٍ تٌظين عشح دسع ٍ اػتفادُ اص آى دس كالع 17
     

 هْاستْاي غيش كالهي دس استثاط  18
     

  يادگيشي–هيضاى جذيت ٍ پيگيشي دس فشآيٌذ ياددّي  19
     

هيضاى خَيـتي داسي ٍٍاكٌـْاي اسادي دس تشاتش سٍيذادّاي پيؾ  20
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 تيٌي ًـذُ 

 هيضاى خالليت 21
     

 تؼلظ تِ هحتَاي دسٍع 22
     

 : شاخصهاي آهَزشي ٍ پرٍرشي–ج 

: هؼذل داًؾ آهَصاى .1

: ًشخ لثَلي .2

هتش هشتغ تشاي ّش ًفش : .............. ػشاًِ فضاي آهَصؿي .3

هتش هشتغ تشاي ّش ًفش : .............. ػشاًِ فضاي ٍسصؿي. 4

....................... هياًگيي تشاكن داًؾ آهَص دس كالع . 5

............ ػشاًِ كتاب................ هذسػِ كتاتخاًِ داسد ًذاسد هؼاحت كتاتخاًِ. 6

............... هذسػِ ًواصخاًِ داسد ًذاسد هؼاحت ًواصخاًِ. 7

........................ تؼذاد اسدٍّا ٍ گشدؿْاي ػلوي دس ػال . 8

....................... تؼذاد هماهات كؼة ؿذُ دس هؼاتمات فشٌّگي ٌّشي دس ػال . 9

........................ تؼذاد همام ّاي كؼة ؿذُ دس هؼاتمات ٍسصؿي دس ػال . 10

.......................... (هتَػظ ػاالًِ)تؼذاد داًؾ آهَصاى پزيشفتِ ؿذُ دس هذاسع تيضَّؿاى . 11
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