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 آموزش متوسطه

 شاخص های ارزیابی عملکرد ساالنه 2فرم شماره  متناسب با مدیراناز   آموزشانتظارات 

 .داًص آهَساى ذرسِ ٍ خزٍج پس اس خبرج ضذى توبمقجل اس ٍرٍد داًص آهَساى ثِ ه در هذرسِ حضَر .1

 .کبرکٌبى ٍ ثجت آى در دفتز هزثَط ٍ اػالم ثِ هَقغ ثِ آهَسش ٍکبرگشیٌیغیبة  رسیذگی ثِ حضَر ٍ .2

اًتخابثی  اغاَ   هطابث  ثاب    ٍ در راستبی ثزًبهِ ّبی آهَسش هتَسطِ تقَین اجزایی ثزًبهِ سبالًِ، ّفتگی ٍ اجزای ٍ تٌظین .3

 .یزی، آیٌذُ ًگزی، ًظن، ػذالت، قبطؼیت، پیطزفت ٍ ّوکَضی()غذاقت، هسئَلیت پذهذیزاى 

ٍ اثاالؽ   هطخع ًوَدى پیبهذّبی اًجبم یب ػاذم اًجابم ٍظابیف    ٍثب تَجِ ثِ ضزح ٍظبیف افزاد  َیض اختیبرتفتقسین کبر ٍ  .4

 .کتجی آى ثِ ضخع هزثَطِ

 .هؼبًٍیي ٍ دثیزاى سبالًِ  ػولکزد ارسضیبثی ٍ ٍاقؼی دقی  ٍ اجزایًظبرت ، تطکیل پزًٍذُ  .5

ثب ثزگاشاری کبرگابُ ّابی تخػػای،      ػَاهل هذرسِ حزفِ ای تَاًوٌذی ّبی ایجبد ثستز هٌبست ثزای ارتقب ٍ تَسؼِ داًص ٍ .6

 . ٍ ... تْیِ هٌبثغ هٌبست اطالػبتی

 .در هذرسِ ثِ هٌظَر اًگیشُ ثخطی ثِ هؼلوبى ٍداًص آهَساى تَسؼِ سیستن تطَی  ارتقب ٍ .7

 .ٍ اجزای دقی  ثخطٌبهِ ّب پبسخگَیی ثِ هکبتجبت اداری در سهبى هطخع ضذُ .8

 .ْبهَثز در جلسبت ٍکبرگبّ ضزکت هٌظن ٍ .9

 .ٍ ثبسخَرد ثِ هؼلوبىهزثَطِ فزم  ثزاثز ًظز سٌجی اس داًص آهَساى در هَرد هسبئل هذرسِ ، هؼلوبى ٍ هذیز .11

 .دثیزاى ثِ ثبسخَرد ٍ هزثَطِ فزم ثزاثز آهَساى داًص خبظ هطکالت ٍ ّب ٍیژگی ضٌبسبیی .11

 .هذرسِ ّبی فؼبلیت اًجبم در آهَساى داًص ٍ دثیزاى اکثزی حذ هطبرکت ثزًبهِ ریشی ثزای .12

 .پبیبًی اهتحبًبت در آهَساى داًص کتجی ًوزات افشایص ًوزات هستوز ٍ ٍاقؼی ًوَدى ثزای ثزًبهِ ریشی ٍ تالش .13

 ثبسخَرد هٌبست ثِ دثیز ثزاثز فزم هزثَطِ ٍ( ثب اطالع قجلی ٍ )حذاقل فػلیارسضیبثی اس کالس درس دثیزاى  ثبسدیذ ٍ .14

 .داًص آهَساى هؼلوبى ٍ هذارس ثزای ّبی ًبهِ آییي ٍ خالف هَرد ثی گیزاًِ، سخت قَاًیي ایجبد اس پزّیش .15

 .در هذرسِ تالش ثزای هستٌذ سبسی ثزًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّبی اًجبم گزفتِ .16

 

  


