هب انم خدا وند جان وخرد
آموزش وپرورش شهرستان خرامه
آموزش متوسطه

انتظارات مدیر آموزشگاه از دبیران برابر فرم شماره  3شاخص های ارزیابی عملکرد ساالنه
 .1رػبیت ًظن ٍ اًضجبط اداری در ٍرٍد ٍ خزٍج ثِ کالس ٍ هذرسِ ٍ رٍحیِ قبًَى پذیزی ٍ ّوکبری
 .2ضٌبسبیی هطکالت رفتبری ٍ خبًَادگی داًص آهَساى ٍ ّوکبری ثب ػَاهل هذرسِ در جْت رفغ هطکل
 .3ثزًبهِ ریشی ٍ اقذام ثزای آهَسش درٍس ثب رٍیکزد فزٌّگی ٍ تزثیتی
 .4آهبدُ سبسی ٍ استفبدُ اس ٍسبیل ٍ هَاد کوک آهَسضی ٍ اًجبم آسهبیص ّب ٍ فؼبلیت ّبی ػولی
ٍ .5رٍد ثِ کالس قجل اس داًص آهَساى ٍخزٍج اس کالس ثؼذ اس آًبى
 .6دقت ،جذیت ٍ ًظن در ثزگشاری ٍ تصحیح اهتحبًبت ٍ ارائِ ثِ هَقغ ریش ًوزات ثِ هذرسِ
 .7تذٍیي ٍاجزای عزح درس سبالًِ ،رػبیت ثَدجِ ثٌذی ٍ اضتغبل ثِ تذریس هَثز ٍ هذیزیت سهبى
 .8اًجبم حضَر ٍ غیبة ٍ ثجت غیجت داًص آهَساى در دفتز کالسی ٍگشارش ثِ ػَاهل هذرسِ
 .9عزاحی ،تبیپ ٍثِ رٍس ثَدى سَاالت اهتحبًبت هستوز ٍ پبیبًی ،هتٌبست ثب ًَع تدذریس ٍ هحتدَای کتدت
درسی
 .11آضٌبیی ٍ استفبدُ اس یبدگیزی هطبرکتی ٍ ثْزُ گیزی اس فؼبلیت ّبی گزٍّی در فزایٌذ یبددّی-یبدگیزی
 .11هغبلؼِ ٍ اجزای دقیق ٍ ثِ هَقغ ثخطٌبهِ ّب
 .12ػذم استفبدُ ٍ پبسخگَیی ثِ تلفي ّوزاُ در سبػبت کالسی
 .13ثجت هَاد تذریس ضذُ ٍ ًوزات داًص آهَساى در دفتز کالسی (ثز هجٌبی اس صفزتب ثیست)
 .14رػبیت پَضص هٌبست ٍآراستِ در هحیظ هذرسِ
 .15ػذم استفبدُ اس تٌجیِ ثذًی ٍ ثزخَرد هحتزهبًِ ٍگفتبر هَدثبًِ ثب داًص آهَساى ٍ ػَاهل هذرسِ
 .16لحبػ ًوَدى فؼبلیت ّبی کالسی ٍخبرج اس کالس در ارسضیبثی هستوز
ّ .17وکبری ثب هذیز ٍ هؼبًٍبى در تٌظین ثزًبهِ ّفتگی ٍ ثزًبهِ ّبی جبری هذرسِ
 .18تالش در جْت تقَیت ًقبط هثجت ٍ رفغ هطکالت ٍ ًقبط ضؼف ثب هغبلؼِ هسدتوز ،ضدزکت در کبرگبّْدب
ٍکالس ّبی آهَسش ضوي خذهت
 .19رػبیت ػذالت ٍ اًصبف در ًوزُ دادىٍ ،اگذاری هسئَلیت ّب ٍ رٍش ثزخَرد ثب داًص آهَساى
 .21تالش ثزای هستٌذ سبسی ثزًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّبی اًجبم گزفتِ در پَضِ کبر دثیز.

