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ارزشيابي دروني مرحله آغازين كاربرد الگوي اعتبار سنجي است و ترسيم مسيري 

تحليل گري در برنامه ها و مديريت آنها و اجراي  –جهت سنجش موسسه و خود 

 برنامه هاي مي باشد 
 

 

 مقدمه:

كيفيي  دانشيگاه وابسيبه بيه بوديود كيفيي  گيروه        با توجه به اين كه گروه آموزشي به عنوان زير نظام دانشگاه به حساب ميي آييو و بوديود    

آموزشي آن مي باشو به ويژه گروه هاي علوم پايه كه اساس و پايه ديگر گروه هاي آموزشي دانشگاه مي باشو ارزيابي دروني در اين گروه 

 ها گامي موثر در رشو كيفي نظام آموزش عالي خواهو بود.

هيات علمي گروه قضاوت قابل مالحظه اي را در خصوص عملكرد خود به عمل مي آورنو  ارزيابي دروني فراينوي اس  كه در آن اعضاي

ه و تعيين مي كننو كه در تفكرات جاري براي كيفي  در چه جايگاهي قرار دارنو و در نواي  از نبايج حاصله به عنوان داده هايي براي برنام

ارزيابي دروني نه فقط براي تحليل نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشينوادات بلكيه   ريزي در جو  بودود فعالي  هاي آينوه اسبفاده مي نماينو. 

 براي اصالح مشكالت و اجراي راه حل ها نيز مسئول اس  .

تجربه كوتاه موت عملي فراينو ارزيابي دروني در نظام آموزشي نشان مي دهو كه روشواي اعمال شوه باعث طيرح ابواميات و سيوا تي از    

يران گرديوه اس  بنابراين  زم اس  روش هاي سول تر و سريع تري براي اجراي آن در نظر گرف  مضاف بيراين كيه   طرف مجريان و مو

 ارزيابي دروني ويژه گروه هاي علوم پايه نيز در نظر گرفبه نشوه بود.

 ارزيابي دروني گروه هاي آموزش علوم پايه در سه مرحله انجام خواهو گرف .

آشنايي اعضاي هيات علمي با تعيين مالك ها ، نشانگرها و اسبانواردها اين مجموعه تنظيي  گردييوه كيه شيامل دو     در مرحله اول به منظور 

 بخش اس  :

كلييه ميالك هيا،    نشانگر مي باشو. بيا توجيه بيه ايين كيه در ارزييابي درونيي         240مالك و  45عامل كه هر عامل با  8بخش اول آن داراي 

.  زم اس  اين بخش توسط اعضاي هيات علمي همراه با موير گروه س  توسط گروه آموزشي تووين گرددنشانگرها و اسبانواردها مي باي

 بررسي گردد.

در بخش دوم دسبورالعمل تويه ابزار و نحوه جمع آوري اطالعات ارائه شوه اس  با توجه به اين دسبورالعمل ، گروه آموزشي مي تواننو در 

 گويه ها و مقياس هاي پيشنواد شوه بعمل آورنوو به دبيرخانه ارسال نماينو.صورت نياز تغييرات  زم در خصوص 

 

 

 دبيرخانه شوراي علوم پايه پزشكي

 بهداشت و تخصصي
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 ارزيابي كيفيت گروه هاي آموزش علوم پايه 

 كيفي  فعالي  هاي آموزشي و پژوهشي يك گروه آموزشي به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

 اهواف گروه آموزشي -1

 اهواف كلي گروه چيس ؟-

 آيا توافق در باره اهواف صورت گرفبه اس  ؟-

 افراد ذيربط و ذي صالح چه انبشاراتي از برنامه هاي آموزشي و پژوهشي گروه دارنو.-

 فعالي  هاي آموزشي و پژوهشي  -2

 ميزان موفقي  در اجراي برنامه هاي درسي  -

 رگيري پژوهش هاي توريس نوين ميزان موفقي  در بكا -

 ميزان موفقي  در بودود)گزينش دانشجو( -

 ميزان موفقي  در تجويز آزمايشگاه و فضاهاي آموزشي  -

  ميزان موفقي  در اجراي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه ها -
 

 برنامه ريزي ارزيابي دروني 

 انعطاف در سه مرحله عموه به شرح زير انجام مي گيرد.ارزيابي دروني در قالب يك چوارچوب نظام دار و قابل 

 مرحله اول: تووين مالك ها، نشانگرها و اسبانواردها-1

 در اين مرحله مقومات انجام ارزيابي و شرايط  زم جو  اجرا مويامي گردد در اين مرحله اقوامات زير صورت مي گيرد.

 ارزيابي درونيآشنا كردن اعضاء گروه يا ضرورت ، فلسفه و فراينو -

 نفر عضو هيات علمي 5تا  3تشكيل كميبه راهدردي ارزيابي دروني مبشكل از  -

 تصريح و شفاف سازي رسال  و اهواف گروه آموزش -

 تعيين عوامل، مالك ها و نشانگرهاي مورد ارزيابي و توافق در خصوص آنوا بين اعضاء هيات علمي  -

 سبانواردها( در باره كيفي  نشانگرها تعيين الزامات قضاوت )سطح مطلوب يا ا -

 مرحله دوم با گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها  -2

 در اين مرحله با توجه به اهواف و شرايط تعيين شوه اقوام به اجراي ارزيابي مي گردد.

. اقيواماتي كيه در ايين     در اين مرحله هر يك از اعضاي كميبه راهدردي مسئولي  اجراي يك قسم  از آن را به عووه خواهو گرفي  

 مرحله صورت مي گيرد عدارتنو از :

 طراحي و تووين ابزار گردآوري داده ها -

 جمع آوري ، تنظي  واسبخراج داده ها  -

 تجزيه و تحليل ، تفسير و قضاوت در مورد داده ها  -

 مرحله سوم : تووين گزارش و پيگيري نبايج حاصل از ارزيابي : -2

به راهدردي نبايج بررسي هاي خود ار در قالب گزارشي تويه نموده و در كميبه به اطالع ساير اعضاء مي رساننو. هر يك از اعضاي كمي

سپس پيش نويس گزارش اوليه در اخبيار كليه اعضاء هيات علمي گروه قرار مي گيرد. اين گزارش در جلسه اي كه كليه اعضاء هيات 

 رف  و پس از تصويب، گزارش نوايي تووين مي گردد.علمي حضور دارنو مورد بررسي قرار خواهو گ

موير گروه براساس نبايج حاصل از انجام ارزيابي دروني و نمايان شون نقاط قوت و ضعف اقوام به برنامه ريزي جو  بودود وضعي  -

ارتقاء كيفي  در سه سطح طدقه بنيوي  گروه مي نمايو . در مرحله تووين گزارش نوايي پيشنوادات به منظور رفع نارسائي هاي گروه و 

 مي گردد:

 پيشنوادات مربوط به گروه آموزشي  -

 پيشنوادات مربوطه به دانشكوه -

  پيشنوادات مربوط به دانشگاه -
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 دستورالعمل امتيازدهي و تعيين سطح مطلوبيت نشانگرها 

ميزان اهمي  آن امبيياز در نظير گرفبيه ميي شيودبراي هشي  عاميل        پس از تعيين عوامل، مالك و نشانگرها براي هر يك از آنوا براساس  -

 ارزيابي مالكوا و نشانگرها تعيين شوه كه براساس موارد زير امبيازبنوي شوه اس  .

 امتياز مي باشد به شرح زير: 105مالك و  8رسالت ، اهداف و جايگاه سازماني،كه داراي  1عامل 

امبياز (،مالك چويارم   3امبياز ) و هر نشانگر  9امبياز(،مالك سوم  2امبياز ) نشانگر  30،مالك دوم : امبياز( 2امبياز و نشانگر  16مالك اول 

 10امبياز (،ميالك هفيب     2امبياز)و هر نشانگر  8امبياز(،مالك شش   2امبياز ) و هر نشانگر  8امبياز(،مالك پنج   2امبياز ) و هر نشانگر  10

 امبياز ( 2امبياز )و هر نشانگر  14الك هشب  امبياز(،م 2امبياز)و هر نشانگر 

 امتياز در نظر گرفته شده اين امتياز به شرح زير: 34مالك كه  3برنامه هاي آموزشي  -2عامل 

 امبياز ( 2امبياز ) هر نشانگر  10امبياز(،مالكسوم  2امبياز ) هر نشانگر  14امبياز(،مالك دوم  2امبياز ) هر نشانگر  12مالك اول 

 امتياز به شرح زير:  50مالك كه  5هيات علمي داراي  – 3 عامل

امبيياز،مالك   2امبياز ) هر نشيانگر   12امبياز (،مالك سوم  5/2امبياز ) هر نشانگر  10امبياز(،مالك دوم  2امبياز ) هر نشانگر  10مالك اول 

 امبياز  2امبياز ) هر نشانگر  10امبياز (،مالك پنج   2امبياز ) هر نشانگر  8چوارم 

 امتياز مي باشد به شرح زير: 90مالك و  7عامل چهارم دانشجو داراي 

امبياز(،مالك  5/2امبياز )هر نشانگر  10امبياز (،مالك سوم  3امبياز ) هر نشانگر  9امبياز (،مالك دوم  2امبياز ) و هر نشانگر  16مالك اول 

امبيياز   4امبيياز ) هير نشيانگر داراي     24امبياز(،مالك شش  داراي  3ياز ) هر نشانگر امب 9امبياز (،مالك پنج   2امبياز) هر نشانگر  12چوارم 

 امبياز (، 5/2امبياز و هر نشانگر  10(،مالك هفب  

 امتياز مي باشد به شرح زير: 65مالك و  4عامل پنجم ، راهبردهاي يادگيري / بازدهي / داراي 
امبيياز(،مالك   3امبياز ) هر نشيانگر   15امبياز (،مالك سوم  3امبياز و هر نشانگر )  15ك دوم امبياز(،مال 2امبياز ) هر نشانگر  20مالك اول 

 (امبياز 3امبياز ) هر نشانگر  15چوارم 

 امتياز مي باشد به شرح زير: 64مالك و  5عامل ششم : امكانات و تجهيزات آموزشي داراي 
 امبياز (، 2امبياز ) هر نشانگر  12امبياز(،مالك سوم  2امبياز ) هر نشانگر  12(،مالك دوم امبياز  2امبياز ) هر نشانگر  10مالك اول 

 امتياز ( 3امتياز ) هر نشانگر  15امتياز (،مالك پنجم  3امتياز ) هر نشانگر  15مالك چهارم 

 امتياز مي باشد به شرح زير: 45عامل هفتم پايان نامه ها داري سه مالك و 

 امبياز( 3امبياز)هرنشانگر  12امبياز(، مالك سوم  3امبياز)هرنشانگر  15امبياز(، مالك دوم  3بياز)و هر نشانگر ام 18مالك اول 

 امتياز ميباشد به شرح زير: 70مالك و  6عامل هشتم دانش آموختگان كه داراي 

 9امبياز(، مالك چوارم 3امبياز)هرنشانگر 9مالك سوم امبياز(،  3امبياز)هرنشانگر  18امبياز(، مالك دوم  3امبياز)و هرنشانگر  12مالك اول 

 امبياز مي باشو. 13امبياز( و مالك شش  داراي  3امبياز)هرنشانگر  9امبياز(،مالك پنج   3امبياز)هر نشانگر 
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 عامل رسالت ، اهداف، جايگاه سازماني -1

تشكيل دوره ها ، رشبه ها و مقاطع تحصيلي ، سرفصل و : اين مالك براساس رسال  و اهواف مالك رسالت و اهداف گروه -1-1

برنامه هاي درسي مربوط به آن تووين شوه اس  ، ارزيابي اين مالك با توجه به كبابچه راهنماي آموزشي گروه ، طرح درس اعضاي هيات 

.... مي باشو كه براي هر يك از   . حواكثر امبيازات اين مالك  ..........فعلمي ، صورت جلسات موجود در گروه انجام خواهو گر

نشانگرهاي آن مبناسب با امبياز تعيين شوه صورت گيرد . جمع آوري              از طريق مصاحده با موير گروه ، انبشار راهنماي آموزش 

 گروه ؛ بررسي اسناد و نظر خواهي از اعضاي هيات علمي انجام مي گيرد.

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 وجود سند رسالت و اهداف در گروه
موجود اس  و توسط اعضاي گروه  مورد  توجه و بازبيني قرار مي اف رشبه در گروه رسال  و اهو -

 مطلوب         .گيرد

 نسبتاً مطلوب     .رسال  و اهواف رشبه در گروه موجود اس  -

 نامطلوب    .گروه موجود نيس دررسال  و اهواف رشبه  -

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد جلسات اعضاي هيات علمي در تدوين اهداف گروه 

 شود .مي به نياز هاي جامعه ، گروه تشكيل در آغاز ترم تحصيلي جويو شوراي بازنگري اهواف با توجه-

 مطلوب        
هيات علمي شوراي بازنگري اهواف گروه بنا به درخواس  گروه با توجه به نياز جامعه با اعضاي  -

نسبتاً                   تشكيل مي شود .

 مطلوب
 نامطلوب جلسه ويژه ايي تشكيل نمي شود.زنگري اهواف گروه و رشبه به منظور با -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت نماينده دانشجويان در جلسه شوراي آموزشي گروه 

 مطلوب  بازنگري اهواف اس . گروه درنماينوه دانشجويان عضو شوراي -

  نسبتاً مطلوب نماينوه دانشجويان به عنوان عضو موعو در برخي جلسات آموزشي شرك  دارد -

 نامطلوب   نماينوه دانشجويان عضو شوراي آموزش گروه نمي باشو . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گروهدستورالعمل هاي تدوين شده در گروه به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف 
 در مورد تحقق اهواف گروه تصميمات شوراي گروه به صورت دسبورالعمل تنظي  مي گردد.-

 مطلوب        
شوراي آموزش گروه جو  بررسي     اهواف گروه آموزشي تشكيل و نبيجه گيري صورت ميگيرد.  -

 نسبتاً مطلوب        
 نامطلوب جود نوارد .جو  بررسي ميزان تحقق اهواف گروه توافق و دسبورالعمل و -
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جلسات تشكيل شده با حضور اعضاي هيات علمي دانشجويان در خصوص آشنايي با 

 اهداف گروه 

 مطلوب اعضاي هيات علمي و دانشجويان در جلسات حضوري فعال دارنو. -

 ميگيرد . جلسات با حضور تعواد معوودي از اعضاي هيات علمي و دانشجويان صورت -

 نسبتاً مطلوب          

شوراي گروه جلسه اي تشكيل  ،جو  آشنايي اعضاي هيات علمي دانشجويان با اهواف گروه -

 نا مطلوب        نمي دهو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه راهنماي آموزش براي هر يك از مقاطع و رشته تحصيلي در گروه 

از مقاطع تنظي  و منبشر مي  در آغاز سال تحصيلي كبابچه راهنماي آموزشي براي هر يك -

 مطلوب          گردد

 نسبتاً مطلوب   كبابچه راهنماي آموزش مربوط به سالواي قدل منبشر مي شود.  -

 نامطلوب    گروه كبابچه ر اهنماي آموزشي نوارد . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصريح قابليت هاي و صالحيت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان 

 .اس وشن ر آنوا كامالًروع تحصيل براي از ش دانش آموخبگانموارت هاي و قابلي  ها - -

 مطلوب         
 براي آنوا روشن شوه اس  . دانش آموخبگانبرخي از قابلي  ها و موارت هاي  -

 نسبتاً مطلوب         
 وارنو.ندانشجويان در مورد قابلي  ها و موارت هاي آنوا پس از فارغ البحصيلي آگاهي  -

 نامطلوب         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود نظام مدون براي پايش برنامه هاي آموزشي مبتني بر اهداف و رسالت 

گروه انجام شي در عرضه خومات تخصصي گروه براساس برنامه موون ژوهفعالي  هاي آموزش ، پ -

 مطلوب        مي گيرد.

فعالي  هاي آموزشي ، پژوهشي و عرضه خومات گروه براساس برنامه دانشكوه انجام مي گيرد. -

 نسبتاً مطلوب        
  برنامه موون و از قدل پيش بيني شوه براي فعالي  هاي گروه وجود نوارد. -

 نامطلوب        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    امتياز 
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 مالك ، مديريت گروه  -2-1

تنظي  گرديوه اس  تعواد جلسات  مالك براساس عملكرد و سازمانوهي و هماهنگي عوامل مخبلف گروه توسط موير گروهاين ارزيابي 

اي آموزشي و پژوهشي گروه ، تصميمات اتخاذ شوه در جلسات حضور به موقع اساتيو در محل كار ، فعال بودن دانشجويان در گروه ، اجر

شو و دقيق و صحيح آئين نامه ها توسط موير گروه ، حضور تمام وق  موير گروه صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ........................ مي با

هر نشانگر داراي امبياز خاصي مي باشو جمع آوري اطالعات از طريق مصاحده با موير گروه و نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان در 

 موير گروه صورت ميگيرد.مورد 

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 مرتبه علمي مدير گروه 

 مطلوب       دانشيار به با -

 نسبتاً مطلوب        اسباديار -

  نامطلوب        مربي -

 

 

  

 حضور مدير گروه 

 مطلوب     ساع  در روز در گروه حضور دارنو 6بيش از  -

 نسبتاً مطلوب    .روز در گروه حضور دارنوساع  در  3-6بين  -

 نامطلوب    .ساع  در روز در گروه حضور دارنو 3كمبر از  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رعايت مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

 .درصو از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي ميگردد 80بيش از  -

 مطلوب        

.درصو از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي ميگردد 60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب        

.درصو مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي مي شود 60تر از كم -

 نامطلوب        

   

 تشكيل به موقع كالس هاي درسي براساس برنامه درسي مدون و تقويم دانشگاهي 

مي شود  وي  دانشگاهي و برنامه درسي تشكيلدرصو كالس هاي درس براساس تق 80بيش از  -

 مطلوب        

.درصو كالس هاي درسي براساس تقوي  دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل ميشود 80تا  60بيش از  -

 نسبتاً مطلوب        

 .مي شودي  دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل درصو كالس هاي درسي براساس تقو 60كمبر از  -

 نامطلوب        
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 نامطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نشانگر

 رعايت آئين نامه در خصوص ارائه دروس اعضاي هيات علمي 

 آئين نامه آموزشي دانشگاه توريس مي اساسدرصو از اعضاي هيات علمي بر 80بيش از  -

  مطلوب.        نماينو

 .درصو از اعضاي هيات علمي براساس آئين نامه آموزشي دانشگاه توريس مي نماينو 80-60 -

نسبتاً         

 مطلوب

 .درصو از اعضاي هيات علمي براي آئين نامه آموزشي دانشگاه توريس مي نماينو 60كمبر از -

 نامطلوب .        

   

برقراري نظم و هماهنگي در گروه براي حضور به موقع و كامل هيات علمي و 

 كاركنان در محل

 .دارنومي و كاركنان طدق مقررات حضور تمام وق  لدرصو اعضاي هيات ع 80بيش از  -

 مطلوب         
درصو از اعضاي هيات علمي و كاركنان طدق مقررات حضور تمام وق   60-80بين  -

        .دارنو

 نسبتاً مطلوب
 وق  درصو از اعضاء هيات علمي و كاركنان طدق مقررات حضور تمام 60كمبر از  - -

         و.ندار

 نامطلوب

   

  تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي گروه
 و تصميمات به دانشكوه ارسال شود.شوراي آموزشي گروه براساس برنامه منظ  تشكيل  -

  مطلوب         

نسبتاً  .برگزار مي شود شوراي آموزشي گروه براساس درخواس  موير گروه  -

 مطلوب

 نبايج آن به دانشكوه ارسال نمي تشكيل ميشود اماشوراي آموزش گروه به طور نامنظ    -

        .دگرد

 نامطلوب

   

 نظارت بر سيستم مديريت اطالعات 

موير گروه الكبرونيك بوده و تح  نظارت و مراقد   ،نظام مويري  اطالعات -

 مطلوب .اس 

نسبتاً     .سنبي و تح  نظارت و مراقد  موير گروه اس  ،نظام مويري  اطالعات -

 مطلوب

 نامطلوب     .سنبي بوده و مويري  گروه نظارتي بر آن نوارد ،نظام مويري  اطالعات -

   

 ميزان رضايت هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه 

.درصو از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعالي  هاي گروه رضاي  دارنو 80بيش از  -

 مطلوب         

 .درصو از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعالي  هاي گروه رضاي  دارنو  60-80بين  -

نسبتاً         
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 مطلوب

.درصو از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعالي  هاي گروه رضاي  دارنو 60از كمبر -

 نامطلوب        

 ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه 

درصو از اعضاي دانشجويان از برنامه ها و فعالي  هاي گروه رضاي   80بيش از  -

 مطلوبدارنو

نسبتاً .دارنو درصو از دانشجويان از برنامه ها و فعالي  هاي گروه رضاي   60-80بين  -

 مطلوب

 نامطلوبدارنو ي رنامه ها و فعالي  هاي گروه رضادرصو از دانشجويان از ب 60كمبراز  -

   

 

 نامطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نشانگر 

 مستندات شرح وظايف هيأت علمي 

 .س  و مويري  گروه بر آن نظارت دارداشرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود  -

 مطلوب        
مسبنوات شرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود نيس  ولي نظارت مويري  بر اساس  -

 نسبتاً مطلوب      موجود دانشگاه اس .

 .مسبنوات شرح وظايف در گروه وجود نوارد و مويري  گروه نيز به آن اشراف نوارد -

 نامطلوب        

   

 انجام مستمر ارزيابي دروني گروه 

ارزيابي دروني بطور مسبمر انجام مي شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال  -

 مطلوب        .ميشود

درخواس  مسئولين دانشگاه انجام مي شود و گزارش آن ارسال ارزيابي دروني براساس  -

 نسبتاً مطلوب        .ميگردد

 نامطلوب   .ارزيابي دروني در گروه مورد توجه نمي باشو انجام -

   

 گزارش عملكرد و فعاليت هاي آموزشي در گروه 

د.دانشكوه ارائه ميگردهر ني  سال تحصيلي عملكرد و فعالي  هاي آموزشي گروه تويه و به  -

 مطلوب        

نگوواري هر ني  سال تحصيلي عملكرد و فعالي  هاي آموزشي گروه تويه ودر گروه  -

 نسبتاً مطلوب        .ميشود

 نامطلوب   .گزارشي از عملكرد و فعالي  هاي گروه تويه نمي شود -

   

 هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشيدارابودن برنامه مدون جهت مشاركت 

 .دارنودرصو از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشارك   80از بيش  -

 مطلوب        

 .دارنوريزي آموزشي گروه مشارك   برنامه درصو از اعضاي هيأت علمي در  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب        

 .دارنودرصو از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشارك   60ز كمبرا  -

 نامطلوب        

   

    دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت دانشجو  در برنامه ريزي آموزشي 
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 .درصو از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشارك  دارنو 80بيش از  -

 مطلوب         

 .درصو از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشارك  دارنو  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب          

  .درصو از دانشجويان در برنامه ريزي آموزشي گروه مشارك  دارنو 60كمبراز  -

 نامطلوب         

    امتياز 
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  مالك برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه -3-1

ارجي تنظي  گرديوه يان تحصيالت تكميلي و دانشجويان خرشبه ها و دانشجو اين مالك براساس برنامه جامع گروه براي توسعه و رشو

سال  5ارجي و تاسيس رشبه هاي جويو در جويان تحصيالت تكميلي دانشجويان خرشو دانشبي اين مالك با توجه به ميزان اس  . ارزيا

مي باشو و هر نشانگر داراي امبياز معيني خواهو بود. اطالعات مربوط به اين مالك ...............از اين مالك اخير صورت مي گيرد . امبي

 جمع آوري مي شود.توسط موير گروه و اسناد و موارك موجود 

 

 نامطلوب مطلوب اًتنسب مطلوب نشانگر

 سال اخير  5ميزان رشد دانشجويان تحصيالت تكميلي در 

  مطلوب .درصو نسد  به قدل مي باشو 50رشو دانشجويان تحصيالت تكميلي بيش از  -

 .درصو نسد  به قدل مي باشو 50تا30رشو دانشجويان تحصيالت تكميلي به ميزان  -

 مطلوبنسبتاً         

 نامطلوب  .درصو نسد  به قدل مي باشو 30رشو دانشجويان تحصيالت تكميلي كمبر از  -

   

 تعداد دانشجويان خارجي 

 مطلوب   .دانشجوي خارجي جذب رشبه هاي گروه شوه اس  4 – 5تعواد  -

 نسبتاًمطلوب  .دانشجويان خارجي جذب رشبه هاي گروه نشوه اس  1-3بين  -

  نامطلوب   اس .دانشجوي خارجي در گروه پذيرش نشوه   -

   

 سال اخير 5در تاسيس رشته هاي مبتني بر نيازهاي منطقه 

 مطلوب  .ي منطقه بوده اس درصو رشبه هاي جويو مدبني بر نيازها  80بيش از  -

  نسبتاًمطلوب .ي منطقه بوده اس  درصو  رشبه هاي جويو مدبني بر نيازها 80- 60بين  -

 نامطلوب .منطقه بوده اس  يدرصو  رشبه هاي جويو مدبني بر نيازها 60كمبر از  -

   

    امتياز 
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 مالك ،روند توسعه منابع گروه  4-1
سال اخير تنظي  گرديوه اس  .  5اين مالك براساس برنامه توسعه نيروي انساني مبخصص ،فضاي آموزشي، امكانات و تجويزات در 

صورت مي گيرد.امبياز اين و تعواد آزمايشگاه ها و وسايل خريواري شوه ارزيابي اين مالك با توجه به ميزان جذب اعضاي هيأت علمي 

ه و اسناد و ..... مي باشو و هر نشانگر داراي امبياز خاصي مي باشو جمع آوري اطالعات از طريق مصاحده با موير گرومالك ...................

 .موارك موجود جمع آوري مي شود

 

 نامطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نشانگر

 روند توسعه تعداد اعضاي هيأت علمي 

 .شوه اس  هيأت علميدرصو از دروس مورد نياز اقوام به جذب  80براي بيش از  -

 مطلوب          

 نسبتاً مطلوب  .شوه اس  هيأت علميدرصو از دروس مورد نياز اقوام به جذب  60-80در مورد  - 

 .شوه اس  هيأت علميدرصو از دروس مورد نياز اقوام به جذب  60در مورد كمبر از  -

  نامطلوب        

 

 

  

 سال اخير  5روند تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي در 

  مطلوب  .درصو از اساتيو گروه به مرتده با تر ارتقاء يافبنو 80بيش از  -

 بمطلو نسبتاً  .مرتده با تر ارتقاء يافبنودرصو از اساتيو گروه به  60-80بين  -

  نامطلوب  .درصو از اساتيو گروه به مرتده با تر ارتقاء يافبنو 60كمبر از  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال آينده  5تدوين برنامه توسعه نيروي انساني متخصص مورد نياز گروه در 

.ي گرددم ژه تشكيل و نياز ها تعيينلسات ويبه منظور توسعه نيروي انساني مبخصص، گروه ج -

  مطلوب         
وه اس  و در مواقع  زم اقوام توسعه نيروي انساني مبخصص در گروه تابع نظرات موير گر -

  نسبتاً مطلوب        .شودمي

  نامطلوب  .در گروه انجام نمي شود.اقوام خاصي در مورد توسعه نيروي انساني مبخصص -

   

 تدوين برنامه مدون براي توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه 

 به منظور توسعه فعالي  هاي آموزشي و پژوهشي گروه جلسات ويژه تشكيل و برنامه ريزي صورت -

  مطلوب        .گيردمي 

مي  توسعه فعالي  هاي آموزشي و پژوهشي گروه بر اساس برنامه ريزي موير گروه انجام -

 نسبتاً مطلوب         شود.

 برنامه ريزي مشخصي در مورد توسعه فعالي  هاي آموزشي و پژوهشي گروه صورت نمي -

 نا         .گيرد

 مطلوب

   

 سال اخير  5توسعه منابع فيزيكي، امكانات و تجهيزات در وند ر

 مطلوب .برآورد شوه اس و امكانات درصو از نيازهاي مربوط به منابع  80بيش از  -

  نسبتاً مطلوب برآورد شوه اس و امكانات درصو از نيازهاي مربوط به منابع  80-60بين  -

 مطلوب نا  .برآورد شوه اسو امكانات درصو از نيازهاي مربوط به منابع  60از  كمبر -

   

     امتياز
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 آيين نامه ها و مصوبات گروه  5-1
آيين نامه هاي آموزشي، پژوهشي، پايان نامه ها و انضداطي كه توسط دانشگاه و يا در جلسات اعضاي گروه تووين مي اين مالك براساس 

شود، تويه شوه اس . ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد آيين نامه ها و صورت جلسات آموزشي ، تعواد آيين نامه ها و صورت جلسات 

صورت مي گيرد.امبياز اين  لسات انضداطي و تعواد آيين نامه ها و صورت جلسات پايان نامه ها تعواد آيين نامه ها و صورت جپژوهشي، 

ه و هيأت مالك ........................ مي باشو و هر نشانگر داراي امبياز خاصي مي باشو جمع آوري اطالعات از طريق مصاحده با موير گرو

 .جمع آوري مي شود علمي 

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 وجود آيين نامه ها و ضوابط مدون در گروه براي دروس و پايان نامه ها 
در شروع سال تحصيلي جلسات براي توزيع دروس و ضعي  اساتيو راهنما و مشاورين پايان نامه  -

 مطلوب       .ها تشكيل مي گردد

 برنامه ثاب  تنظي  گرديوه و در شروعتوزيع دروس و وضعي  اساتيو راهنماي پايان نامه ها در  - 

 مطلوب  نسبتاً     .سال تحصيلي به آن عمل مي شود

  نامطلوب گروه برنامه مووني براي توزيع دروس و پايان نامه هاي دانشجويي نوارد -

 

 

  

 اجراي آيين نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه 

 .مقررات گروه نظارت كامل داردموير گروه در خصوص اجراي كليه قوانين و  -

 مطلوب         
 .موير گروه در خصوص اجراي بعضي ازقوانين و مقررات گروه نظارت كامل دارد -

 مطلوب نسبتاً         
  .موير گروه در خصوص اجراي قوانين و مقررات گروه نظارت و توجه نوارد -

  نامطلوب        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان 

دسبور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان توسط گروه تنظي  و تووين گرديوه  -

 مطلوب         .اس 

براي راهنماي پايان نامه از دسبورالعمل نحوه نگارش پايان نامه موجود در دانشگاه اسبفاده  - -

 مطلوبنسبتاً         .شود مي

 مطلوب نا  .گروه دسبورالعمل خاصي براي نگارش پايان نامه در نظر نوارد -

   

 رعايت و پايبندي اعضاي هيأت علمي و كاركنان به آيين نامه ها و ضوابط موجود 

.كليه اعضاي هيأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانين و مقررات گروه مي داننو -

 مطلوب        
.ميواننو برخي از اعضاي هيأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانين و مقررات گروه -

  نسبتاً مطلوب        

 نامطلوب. آيين نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشكوه و گروه مورد توجه اعضاي گروه نمي باشو -

   

     امتياز
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 مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي  6-1
اين مالك براساس جلسات آموزشي و پژوهشي به منظور تنظي  برنامه ها، سزفصل ها، تويه تقوي  زماني كالس ها، بررسي پايان نامه هاد و 

طرح هاي پژوهشي و مشارك  اعضاي هيأت علمي در اين جلسات تووين مي شود. ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد جلسات آموزشي و 

نوه در اين جلسات صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ........................ مي باشو. جمع آوري اطالعات از طريق پژوهشي اعضاي شرك  كن

 .هيأت علمي جمع آوري مي شودمصاحده با 

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 نحوه مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه هاي آموزشي 

مي در شوراي تقوي  آموزشي گروه در شروع سال تحصيلي با مشارك  كليه اعضاي هيأت عل -

 مطلوب      گروه تنظي  مي شود.

 تقوي  آموزشي گروه در شروع سال تحصيلي توسط موير گروه تنظي  و به اطالع اعضاء رسانوه -

 نسبتاً مطلوب         .شودمي

 هر يك از اعضاء درخواس  خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطالع موير گروه مي -

 نامطلوب         رسانو

 

 

  

 ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه هاي آموزشي و سر فصل دروس
 فصل هاي دروس مشارك درصو از اعضاي هيأت علمي در تنظي  برنامه ها و سر  80بيش از  -

 مطلوب         .دارنو

 درصو از اعضاي هيأت علمي در تنظي  برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشارك  60-80بين  -

 مطلوب نسبتاً        .دارنو

 درصو از اعضاي هيأت علمي در تنظي  برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشارك  60 كمبر از - -

  نامطلوب        .دارنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه دروس و تشكيل منظم كالس ها و مسائل  -

 آموزشي ترم جاري 

با حضور اعضاي تشكيل حواقل يك جلسه در پايان ترم به منظور بررسي وضعي  آموزشي  -

  مطلوب       علمي هيأت

 اعضايتشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسي وضعي  آموزشي با حضور برخي از  -

 مطلوب نسبتاً       هيأت علمي

 به منظور بررسي مسائل آموزشي و ارتقاء كيفي  آموزش مشاركبي بين اعضاء و موير گروه -

  نامطلوب       .نمي گيرد صورت

   

 معيار هاي كيفيت پايان نامه و طرح هاي پژوهشي  -

پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي عالوه بر آيين نامه دانشكوه ، گروه نيز براي ارتقاء كيفي   -

 مطلوب     . مقررات خاصي را تووين كرده اس 

 نسبتاً مطلوب  .آيين نامه هاي دانشكوه و دانشگاه براي پاين نامه ها رعاي  مي گردد -

 براي ارتقاء كيفي  پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي سياس  ويژه ايي در گروه اتخاذ نگرديوه -

 نامطلوب         اس 

   

    امتياز 
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 امكانات مالي مورد نياز گروه 1 – 7

اين  مالك  براساس بودجه و اعبداراتي كه گروه از دانشكوه ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط جذب مي كنو تووين مي گردد. ارزيابي 

تعواد قراردادها  صورت مي گيرد.امبياز اين مالك اين مالك با توجه به ميزان تخصيص بودجه از محل دانشكوه ، دانشگاه، 

وجود در ........................ مي باشو و هر نشانگر به تناسب اهميي  داراي امبياز معيني اس . جمع آوري اطالعات از طريق اسناد و موارك م

 گروه و نظر خواهي از موير گروه  بعمل خواهو آمو.

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 ر مالي مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه ااعتب

   .درصو از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكوه تأمين مي شود 80بيش از  -

 مطلوب         
 .مي شود درصو از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكوه تأمين 80 -60بين  -

 نسبتاً مطلوب         
 .داده شوه براي گروه از محل دانشكوه و دانشگاه بسيارك  اس  ياعبدار تخصص -

 نامطلوب         

 

 

  

 جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه

درصو از نياز هاي مالي گروه از محل طرح ها و قرارداد هاي خارج از دانشگاه تأمين  50 -

 مطلوب       .ميشود

 .شوددرصو از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكوه تأمين مي  80بيش از  -

 مطلوب نسبتاً        
 .درصو از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكوه تأمين ميشود 60مبر از ك -

 نامطلوب        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن بودجه گروه 

گروه برنامه مالي دراز موت، ميان موت و كوتاه موت مشخصي براي صرف هزينه ها دارد و  -

  مطلوب    بودجه به الوي  ها توجه دارد.هزينه كردن  در

 نسبتاً مطلوب   .گروه براساس تخصص اعبدار برنامه ريزي مي نمايو -

 نامطلوب   د.مووني به منظور هزينه اعبدارات گروه وجود نوارهيچ برنامه  -

   

 كفايت بودجه گروه براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز 

 .درصو از امكانات و تجويزات گروه را تأمين مي كنو 70بودجه گروه بيش از  -

 مطلوب         

  نسبتاً مطلوب تأمين مي كنودرصو از امكانات و تجويزات گروه را 50بودجه گروه حوود  -

 نامطلوب .درصو از امكانات و تجويزات گروه را تأمين ميكنو 20بودجه گروه كمبر از  -

   

 سرانه هزينه هاي آموزشي به تفكيك دانشجو، دوره ها و رشته ها  
سرانه هزينه هاي آموزشي با توجه به ماهي  گروه در سطح مطلوب، نسدباً مطلوب و نا مطلوب تعين 

 مي شود 

   

     جمع امتيازات
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 مالك، فعاليت هاي برون دانشگاهي 8-1
اين مالك در راسباي همكاري اعضاي هيأت علمي با دسبگاه هاي ذيربط از قديل شرك  در اجراي طرح هاي پژوهشي و ارائه دروس  

 تنظي  گرديوه اس . ارزيابي اين مالك بر اساس تعوادساعات شرك  اعضاء در جلسات، تعوادطرح هاي 

مبياز اين مالك ..... مي باشو. هر نشانگر داراي اسازمان هاي ذيربط صورت مي گيرد.همكاري با حال اجرا و قراردادهاي  ء شوه ويا دراجرا

 امبياز معيني اس . اين مالك با نظر اعضاي هيأت علمي و موير گروه تكميل مي گردد. 

 نا مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نشانگر

ساير گروه تعداد اعضاي هيأت علمي كه در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها با 

 هاي دانشكده و دانشگاه همكاري دارند

درصو از اعضاي هيأت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي  25 -

 مطلوب  آموزشي دانشكوه ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارنو

درصو از اعضاي هيأت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي  50تا 25 -

 نسبتأ مطلوب  .سازمان هاي ذيربط همكاري دارنوآموزشي دانشكوه ، دانشگاه و ساير 

درصو از اعضاي هيأت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي  50بيش از  -

  نامطلوب  .آموزشي دانشكوه ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارنو

   

دانشكده ها و دانشگاه و تعداد اعضاي هيأت علمي كه در ارائه دروس با ساير 

 سازمان هاي ذيرربط همكاري دارند

درصو از اعضاي هيأت علمي در ارائه دروس با ساير گروه هاي آموزشي دانشكوه،  25 -

 مطلوب    .دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارنو

آموزشي درصو از اعضاي هيأت علمي در ارائه دروس  با ساير گروه هاي  50تا 25 -

 نسبتاً مطلوب    .دانشكوه، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارنو

درصو از اعضاي هيأت علمي در ارايه دروس با ساير گروه هاي آموزشي  5 0بيش از  -

 نامطلوب    .دانشكوه ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارنو

   

گروهي اعضا با رسالت و اهداف گروه و ميزان همسويي فعاليت هاي برون 

 تخصص آن ها

درصو از فعالي  هاي برون گروهي اعضا با رشبه تخصصي آن ها هماهنگي  70بيش از  -

 مطلوب         دارد.

درصو از فعالي  هاي برون گروهي اعضا با رشبه تخصصي آن ها هماهنگي  70تا  50بين  -

 نسبتاً مطلوب         .دارد

.درصو از فعالي  هاي برون گروهي اعضا با رشبه تخصصي آن ها هماهنگي دارد50ازكمبر  -

 نا مطلوب         

   

تعداد اعضاي گروه كه در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها 

 .شركت مي نمايند

كليه اعضاي هيأت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شرك   -

 مطلوب        نماينو.مي 

اعضاي هيأت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شرك  مي  2/1 -

 نسبتاً مطلوب        نماينو.

اعضاي هيأت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شرك  مي  3/1 -

 نا مطلوب         .نماينو
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توسط دستگاه هاي ذيرربط از طريق همكاري اعضاي مبزان اعتبار جذب شده 

 هيأت علمي

درصو از اعبدارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود. 50بيش از  -

 مطلوب         

.درصو از اعبدارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود 50تا  25بين  -

 مطلوب نسبتاً         

 ددرصو از اعبدارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شو 25كمبر از -

 نا مطلوب          

   

تعداد ساعاتي كه اعضاي گروه درجلسات ساير سازمانها و انجمنها به منظور خدمات 

 مشاوره اي شركت مي كنند.

شرك  جلسات خارج از گروه درصو از وق  اعضاي هيأت علمي در  30تا  20در هفبه بين  -

 مطلوب     مي شود. صرف

درصو از وق  اعضاي هيأت علمي در شرك  جلسات خارج از گروه  20تا 10در هفبه بين  -

 نسبتأ مطلوب       صرف مي شود.

درصو از وق  اعضاي هيأت علمي در شرك  جلسات خارج از گروه  10در هفبه  كمبر از  -

 نا مطلوب      .صرف مي شود

   

تعداد ساعاتي كه اعضاي گروه در ساير دستگاها و سازمان ها به فعاليت هاي خارج 

 از تخصص خود مي پردازند.

درصو از وق  اعضاي هيأت علمي در فعالي  هاي خارج از تخصص  10در هفبه كمبر از  -

 مطلوب        .ددار خود اخبصاص

فعالي  هاي خارج از تخصص خود درصو از وق  اعضاي هيأت علمي در  20تا  10در هفبه بين  -

 نسبتأ مطلوب       اخبصاص دارد.

درصو از وق  اعضاي هيأت علمي در فعالي  هاي خارج از تخصص خود  20در هفبه بيشبر از  -

 نا مطلوب      اخبصاص دارد.

   

    جمع امتيازات:
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 برنامه هاي درسي و غير درسي دوره هاي آموزشي و عامل: -2

 مالك:دوره هاي آموزشي و اهداف آن -1-2

اينو يادگيري اين مالك بر اساس ايجاد دوره هاي آموزشي جويو و دوره هاي باز آموزي و همچنين برنامه ريزي درسي به منظور كسب قابلي  هاي حاصل از فر

ها ودوره هاي جويو آموزشي، تعواد دوره هاي باز آموزي براي فارغ البحصيالن،تنظي  و تووين برنامه  تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك با توجه به تعواد رشبه

............... مي باشو و هر درسي و ميزان ارتقاء توانايي دانشجويان در رابطه با حيطه هاي موارتي سه گانه)دانش، بينش،موارت( صورت مي گيرد.امبياز اين مالك.....

اطالعات از طريق مصاحده با موير گروه در رابطه با تشكيل دوره هاي جويو و پرسشنامه نظر سنجي دانشجويان در رابطه با  ضرايب  زم برخوردار اس . نشانگر از

 .موارت هاي كسب شوه جمع آوري مي گردد

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 جود برنامه ها و دوره هاي جديد آموزشي و باز آموزي بر اساس نياز ها و

 مطلوب  ور منظ  اجرا ميگردد.دوره هاي آموزشي و برنامه باز آموزي بط -

 د.اجرا مي گرددر مواقع لزوم و نياز گروه،  دوره هاي آموزشي وبرنامه باز آموزي  -

 مطلوب نسبتاً         

  نامطلوب آموزي در برنامه ريزي آموزشي گروه مو نظر نيس .تشكيل دوره هاي باز  -

   

 انطباق دوره ها با اهداف و رسالت گروه 

دوره هاي جويو در راسباي برنامه هاي آموزشي گروه به منظور ارتقاء دانش و موارت اعضاي  -

 مطلوب   هيأت علمي و دانشجويان تشكيل مي گردد.

 براساس نياز دانشكوه و دانشگاه و موير گروه تشكيل مي گردد.دوره هاي جويو مبناسب  -

 نسبتاً مطلوب         

 نامطلوب    دوره هاي آموزشي در راسباي برنامه ريزي آموزشي نيس  -

   

 كفايت برنامه درسي در ايجاد پايه علمي قابل قبول )ارتقاء دانش ( در دانشجويان 

درصو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي اخبصاصي گروه از دانش و شناخ   80بيش از  -

 مطلوب    كافي در رابطه با مطالب ارائه شوه برخوردارنو.

اخبصاصي  گروه از دانش و شناخ  درصو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي  80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب    كافي در رابطه با مطالب ارائه شوه برخوردارنو.

درصو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي اخبصاصي گروه از دانش و شناخ    60كمبر از  -

 نا مطلوب    .كافي در رابطه با مطالب ارائه شوه برخوردارنو

   

 كفايت برنامه درسي در ارتقاء مهارت ها ) انجام قابليت هاي كار( 

درصو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب آموخبه  80بيش از  -

 مطلوب        .شوه را دارنو

درصو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب  80تا  60بين -

 نسبتاً مطلوب      .دارنوآموخبه شوه را 

درصو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب آموخبه 60كمبر از -

 نا مطلوب        .شوه را دارنو

   

 كفايت برنامه در ايجاد تعهد، اخالق حرفه ايي و مسئوليت پذيري

در صو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس  80بيش از  -

 مطلوب    سئولي  پذيري با  وظائف محوله را انجام مي دهنو.م

در صو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس  80تا  60بين  -
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 نسبتاً مطلوب.   .انجام مي دهنومسئولي  پذيري با  وظائف محوله را 

در صو دانشجويان پس از اخذ واحو هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس  60كمبر از  -

 مطلوب   مسئولي  پذيري با  وظائف محوله را انجام مي دهنو.

    جمع امتيازات:
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  با تخصص اعضاي هيأت علمي تناسب رشته هاي تحصيلي 2-2
.ارزيابي اين مالك  از نظر نيروي انساني مناسب و امكانات و تجويزات تنظي  مي گردد.در جو  وضعي  رشبه هاي تحصيلي  اين مالك  

و با توجه به درخواس  هاي جذب هيأت علمي و كاركنان ، خريو وسائل و تجويزات ، تعواد اعضاي هيأت علمي و كاركنان آموزشي 

جمع آوري اطالعات از طريق بايگاني و .  امبياز اين مالك.... مي باشو و هر نشانگر داراي امبياز معيني اس .اداري گروه صورت مي گيرد

 مصاحده با موير گروه و مشاهوه وضعي  موجود كالس ها و آزمايشگاه صورت خواهو گرف . ا

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 تناسب رشته هاي تحصيلي گروه با تخصص اعضاي هيأت علمي 

 درصو از اعضاي هيأت علمي داراي تخصص مربوط به رشبه گروه مي باشنو.  80بيش از  -

 مطلوب         

.درصو از اعضاي هيأت علمي داراي تخصص مربوط به رشبه گروه را دارنو  80تا  50بين  -

 مطلوب نسبتاً         

 درصو از  اعضاي هيأت علمي داراي تخصص مربوط به رشبه گروه را دارنو. 50 كمبر از -

 نامطلوب         

   

 تناسب رشته هاي تحصيلي با تعداد اعضاء هيأت علمي 

 مطلوب بيش از ده نفر عضو هيأت علمي براي هر رشبه تحصيلي وجود دارد. -

 نسبتاً مطلوب   وجود داردتا ده نفر عضو هيأت علمي براي هر رشبه تحصيلي  5بين -

 نامطلوب  .كمبر از پنج  نفر عضو هيأت علمي براي هر رشبه تحصيلي وجود دارد -

   

تناسب رشته هاي تحصيلي با بودجه و منابع مالي اختصاص داده شده به رشته هاي 

 تحصيلي 

 مطلوب .از نيازهاي گروه را تأمين كنو 2/1منابع هر يك از رشبه هاي تحصيلي قادر اس     -

  بنسبتاً مطلواز نيازهاي گروه را تأمين كنو 3/1منابع هر يك از رشبه هاي تحصيلي قادر اس     -

 مطلوبنا  از نيازهاي گروه را تأمين كنو 4/1منابع هر يك از رشبه هاي تحصيلي قادر اس     -

   

 تناسب رشته هاي تحصيلي گروه با تعداد كاركنان و كارشناسان 

 مطلوب   هيأ ت علمي يك دسبيار آموزشي وجود دارد .  5به ازاي هر  -

 نسبتاً مطلوب    ددر هر گروه يك دسبيار آموزشي وجود دار - 

 نا مطلوب     .سبراي گروه دسبيار آموزشي در نظر گرفبه نشوه ا -

   

 تناسب رشته هاي تحصيلي با  امكانات آزمايشگاهي 

 وبمطل  براي دروسي كه نياز به آزمايشگاه دارد، تجويزات  آزمايشگاهي پيش بيني شوه اس . -

 .براي برخي دروسي كه نياز به آزمايشگاه دارد، تجويزات آزمايشگاهي پيش بيني شوه اس  -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب  .امكانات آزمايشگاهي مناسدي براي دروس عملي وجود نوارد -

   

 ، زبان انگليسي، روش تحقيق (  ITير مرتبط با رشته )غوجود دروس 

 را مي گذراننو. ، زبان انگليسي، روش تحقيق  IT در صو از دانشجويان  دروس  80بيش از  -

 مطلوب         

را مي  ، زبان انگليسي، روش تحقيق  IT در صو از دانشجويان  دروس  80تا   60بين  -

 نسبتاً مطلوب          . گذراننو

 را مي گذراننو ، زبان انگليسي، روش تحقيق  IT در صو از دانشجويان  دروس   60كمبر از  -
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  نا مطلوب        

 (  NON COREوجود و ارائه واحد هاي انتخابي يا غير محور ) 

 .اخبياري مورد نياز و عالقه خود را اخذ مي كنو در صو از دانشجويان  دروس  80بيش از  -

  مطلوب        

  اخبياري مورد نياز و عالقه خود را اخذ مي كنو. در صو از دانشجويان  دروس  80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب         

 اخبياري مورد نياز و عالقه خود را اخذ مي كنو در صو از دانشجويان  دروس  60كمبر از  -

  مطلوب.        

   

    جمع امتيازات:
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  و دوره هاي آموزشي بازنگري برنامه درسيضرورت  3-2

اساس باز نگري در برنامه درسي و سر فصل هاي دروس تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك با توجه به ميزان تغييرات اعمال اين مالك بر  

امبياز اين مالك.... مي باشو و هر   اس . شوه در سرفصل هاي دروس و تشكيل جلسات شوراي گروه به منظور باز نگري در برنامه درسي 

 .ك با نظر اعضاي هيأت علمي گروه، دانشجويان و برنامه هاي درسي تووين شوه مي باشواس . اين مالنشانگر داراي امبياز معيني 

  ارزيابي بر اساس جدول زير صورت مي گيرد

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  گرنشان

 تناسب برنامه هاي درسي با نياز هاي جامعه از نظر هيأت علمي 

تووين پرسش نامه  مثال:) س و اهواف دورهودر درصو از  80 انجام فعالي  هاي  بررسي محبواي -

 مطلوب     ، تجزيه و تحليل( در گروهناسبم

: تووين از دروس و اهواف دوره ) مثال ودرص   80تا  60 انجام فعالي  هاي  بررسي محبواي   -

 مطلوب نسبتاً    هناسب، تجزيه وتحليل( در گروپرسش نامه م

: تووين درصو از دروس و اهواف دوره ) مثال  60   كمبر از انجام فعالي  هاي  بررسي محبواي -

  نامطلوب    ناسب، تجزيه وتحليل( در گروهپرسش نامه م

   

 درسي با نياز هاي جامعه از نظر دانشجوتناسب برنامه هاي 

با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با درصو از دانشجويان  80بررسي نظرات بيش از  -

 مطلوب       نياز هاي دانشجويان

درصو دانشجويان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با  80تا  60بررسي نظرات   -

 نسبتاً مطلوب       نياز هاي دانشجويان

درصو دانشجويان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناب دروس با نياز هاي  60بررسي كمبراز  -

 نامطلوب        دانشجويان

   

 تناسب برنامه هاي درسي با نياز هاي جامعه از نظر دانش آموختگان 

خصوص تناسب درصو از دانش آموخبگان  با پرسش نامه مناسب در  80بررسي نظرات بيش از  -

 مطلوب   دروس با وظايف و مسئولي  هاي شغلي دانش آموخبگان

درصو دانش آموخبگان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس  80تا  60بررسي نظرات   -

 نسبتاً مطلوب     لي  هاي شغلي دانش آموخبگانبا وظايف و مسئو

درصو دانشجويان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با وظايف  60بررسي كمبراز  -

 نامطلوب     مسئولي  هاي شغلي دانش آموخبگانو 

   

 هاي رشتهانطباق دروس با آخرين دستاورد 

 مطلوب درصو از محبواي دروس با آخرين يافبه هاي علمي مطابق  دارد 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   درصواز محبواي دروس با آخرين يافبه هاي علمي مطابق  دارد 80تا  60بين  -

  نامطلوب .درصو از محبواي دروس با آخرين يافبه هاي علمي مطابق  دارد 60كمبر از  -

   

 توجه اعضاي هيأت علمي به سر فصل هاي مصوب دروس 

  مطلوب .رعاي  مي گردددر صو از سر فصل هاي دروس توسط اعضاي هيأت علمي  80بيش از  -

  در صو از سر فصل هاي دروس توسط اعضاي هيأت علمي رعاي  ميگردد. 80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب          

 نامطلوب درصو از سرفصل هاي دروس توسط اعضاي هيأت علمي رعاي  مي گردد  60كمبر از -

   

    جمع امتيازات:
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 هيأت علمي  -3عامل 

   تركيب اعضاي هيأت علمي 1-3

بر اساس سياس  هاي مربوط به جذب اعضاي هيأت علمي و ويژگي هاي هيأت علمي و تركيب اعضاي هيأت علمي گروه اين مالك  

تووين مي گردد.ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد عضو هيأت علمي جذب شوه يا موعو ، نسد  اعضاي هيأت علمي به دانشجويان به 

براي  هر نشانگر ضرايب  مناسب امبياز اين مالك.... مي باشو و  مي گيرد.حو اثر تفكيك رشبه و رتده علمي اعضاي هيأت علمي صورت 

هيأت علمي ، موارك و پرونوه هاي موجود در گروه، صورت جلسات تعيين مي شود.جمع آوري اطالعات در رابطه با اين مالك از طريق 

 .و نظر خواهي از موير گروه بوس  خواهو آمو.

  جدول زير صورت مي گيردارزيابي بر اساس 
 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تركيب اعضاي هيأت علمي گروه از نظر مرتبه علمي

درصو از اعضاي  هيأ ت علمي گروه  داراي رتده علمي دانشياري و با تر  60بيش از  -

  مطلوب        هسبنو

رتده علمي اسباديار و دانشيار هسبنودرصو از اعضاي هيأت علمي گروه  داراي  60بيش از  -

 نسبتاً مطلوب       

 در صو از اعضاي هيأت علمي گروه داراي رتده علمي اسباديار هسبنو 60بيش از ا -

 نامطلوب       

   

 نسبت اعضاي هيأت علمي به دانشجويان به تفكيك مقاطع 

 مطلوب   1به 1، دكبرا    5به  1، ارشو  15به  1كارشناسي   -

 نسبتاً مطلوب     2به  1، دكبرا   8به  1، ارشو  20به  1كارشناسي  -

 نامطلوب     3به  1، دكبرا  10به  1، ارشو  25به  1كارشناسي  -

   

  نسبت اعضاي هيأت علمي تمام وقت به پاره وقت 

 مطلوب     نفر يك نفر پاره وق  10هر  -

 نسبتاً مطلوب     پاره وق  نفر  نفر يك 7هر -

 نامطلوب      نفر يك نفر پاره وق  5هر  -

   

 ته هاي تحصيلي و دوره هاي تحصيليتناسب هيأت علمي با رش

 درصو از اعضاي هيأت علمي با دروس مورد توريس هماهنگي دارد. 80تخصص بيش از  -

 مطلوب       
 دار د درصو از اعضاي هيأت علمي با دروس مورد توريس هماهنگي 80تا  60خصص -

 نسبتاً مطلوب       

 دارددرصو از اعضاي هيأت علمي با دروس مورد توريس هماهنگي  60تخصص كمبر از -

  نامطلوب       

   

 ميزان استفاده و استقبال گروه از اعضاي هيأت علمي مدعو) برتر و...( 

درصو دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه مبناسب با موضوع از اساتيو  80تا  50 -

 مطلوب      موعو اسبفاده مي شود.

درصو دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه مبناسب با موضوع از اساتيو   50 تا 20 -

 لوباً مطنسبت     اسبفاده مي شودموعو 

درصو دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه مبناسب با موضوع از اساتيو  20كمبر از  -

   



24 

 

 نامطلوب      موعو اسبفاده مي شود

    جمع امتيازات:
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 مالك : فعاليت هاي آموزشي  2-3

علمي تنظي  مي گردد.ارزيابي  بر اساس آيين نامه هاي دانشگاه و دانشكوه، مصوبات اين مالك تعواد واحو موظف و پايان نامه هاي اعضاي هيأت 

جلسات گروه آموزشي دو سال قدل گروه صورت مي گيرد. حواكثر امبياز براي اين مالك ...... مي باشو و براي هر نشانگر ضرائب تعيين مي 

 صورت مي گيرد.شود.جمع آوري اطالعات بر اساس اسناد و موارك موجود در گروه 

 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تعداد واحد هاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي در هر ترم بطور متوسط

 اعضاي هيأت علمي طدق آيين نامه سقف واحو توريس را دارنودرصو از    80بيش از  -

 مطلوب        
  سقف واحو توريس را دارنوت علمي طدق آيين نامه درصو از اعضاي هيأ   80تا  60بين  -

 مطلوب نسبتاً        

 گيرد. يتوزيع دروس بين اعضاي هيأت علمي معمو ً بر اساس آيين نامه صورت نم -

  نامطلوب         -

   

 تناسب واحدهاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي بر اساس تخصص 

 مطلوب اشودرصوواحو هاي توريس شوه بر اساس تخصص آنوا مي ب 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب  درصو واحو هاي توريس شوه بر اساس تخصص آنوا مي باشو. 80تا  60بين  -

 نامطلوب  درصو واحو هاي توريس شوه بر اساس تخصص آنه مي باشو. 60كمبر از  -

   

 پايان نامه هاي اساتيد راهنما از نظر تعداد پايان نامه ها 

بطور مبناسب بر اساس آيين نامه ها بين اساتيو راهنما و مشاور  درصو از پايان نامه ها 80بيش از  -

 مطلوب       .شود توزيع مي

اساتيو راهنما و مشاور درصو از پايان نامه ها بطور مبناسب بر اساس آيين نامه ها بين  80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب       مي شود. توزيع

 .نمي باشو توزيع پايان نامه ها بين اساتيو راهنما و مشاور مباسب و بر اساس آيين نامه ها-

 نا مطلوب        

   

 سال اخير  2متوسط تعداد كارگاه هاي گذرانده شده هيأت علمي  در 

و دانشگاه توسط هيأت علمي در صو از كارگاه هاي ارائه شوه در گروه، دانشكوه  80بيش از  -

 مطلوب      گذرانوه شوه اس .

علمي درصو از كارگاه هاي ارائه شوه در گروه، دانشكوه و دانشگاه توسط هيأت  80تا  50بين  -

 نسبتاً مطلوب      گذرانوه شوه اس .

در صو از كارگاه هاي ارائه شوه در گروه، دانشكوه و دانشگاه توسط هيأت علمي  50كمبر از  -

 نا مطلوب      گذرانوه شوه اس .

   

    جمع امتيازات:
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 مالك : فعاليت هاي پژوهشي هيأت علمي 3-3

اعضاي هيأت علمي گروه در طرح هاي پژوهشي ،تووين  مقا ت و شرك  در مجامع علمي تنظي  مي اين مالك بر اساس ميزان فعالي  

ساس تعواد طرح هاي پژوهشي، تعواد مقا ت، تأليف كباب، عضوي  در هيأت تحريريه مجالت  و هيأت گردد. ارزيابي اين مالك بر ا

  .... مي باشو و براي هر نشانگر ضرايب  زم تعيين مي گردد. صورت مي گيرد. حواكثر امبياز اين مالكهاي اجرايي سمينار ها 

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 سال گذشته  2سرانه تعداد طر ح هاي پژوهشي پايان يافته در 

 مطلوب  .طرح و بيشبر براي هر عضو هيأت علمي 2بطور مبوسط  -

 مطلوب نسبتاً   طرح براي هر عضو هيأت علمي 2تا  1بطور مبوسط  -

  مطلوب نا    طرح براي هر عضو هيأت علمي 1كمبر از  -

   

سال  3تأليف و ترجمه( در متوسط تعداد كتاب منتشر شده توسط عضو هيأت علمي ) 

 گذشته

 مطلوب   كباب به ازا دو نفر هيأت علمي 1بطور مبوسط  -

 سبتاً مطلوب ن   چوار نفر هيأت علمياب به ازا كب 1بطور مبوسط  -

 مطلوب  نا   كباب به ازا هش  نفر هيأت علمي 1بطور مبوسط  -

   

( تعداد مقاالت چاپ شده اعضاء در مجالت معتبرعلمي/پژوهشي )داخلي و خارجي

 سال گذشته 3در 

 مطلوب   مقاله يا بيشبر براي هر عضو هيأت علمي 4بطور مبوسط  -

  نسبتاً مطلوب  مقاله يا بيشبر براي هر عضو هيأت علمي 2-3بطور مبوسط  -

 نا مطلوب   مقاله براي هر عضو هيأت علمي 1 بطور مبوسط كمبر از -

   

 سال گذشته  2تعداد مقاالت ارائه شده در مجامع علمي داخلي و خارجي در 

 ارائه مي شود.عضو هيأت علمي يك مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي  1-3به ازاء هر  -

 مطلوب        

 ئه مي شوديك مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي ارا يأت علميعضو ه 4-6به ازاء هر  -

 نسبتاً مطلوب                                
 عضو هيأت علمي يك مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي ارائه مي شود 6به ازاء بيشبر از  -

 نامطلوب         

   

 سرانه تعداد داوري مقاالت و كتاب توسط اعضاي هيأت علمي 

 مطلوب ر عضو هيأت علميمقاله و يا يك كباب به ازاء ه 5-7بطور مبوسط  -

  نسبتاً مطلوب مقاله و يا يك كباب به ازاء هر عضو هيأت علمي 3-5بطور مبوسط  -

 مطلوبنا  مقاله و يا يك كباب به ازاء هر عضو هيأت علمي 1-3بطور مبوسط -

   

 سال گذشته  3عضويت در هيأت هاي اجرايي و علمي سمينار ها و كنفرانس ها از 

درصو اعضاء در سمينار ها و كنفرانس ها به عنوان هيأت هاي علمي و اجرايي  35- 50بيشبر از  -

 مطلوب      .همكاري داشبنو

هاي علمي و اجرايي درصو اعضاء در سمينار ها و كنفرانس ها به عنوان هيأت  20-35بين  -

 نسبتاً مطلوب       همكاري داشبنو.

درصو اعضاء در سمينار ها و كنفرانس ها به عنوان هيأت هاي علمي و اجرايي  20كمبر  از  -
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 مطلوب نا       .همكاري داشبنو

    جمع امتيازات:
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 مالك: فعاليت هاي اجرايي هيأت علمي 4-3

اين مالك بر اساس ميزان مسئولي  اجرايي و عضوي  هيأت علمي در شوراه هاي دانشكوه، دانشگاه و خارج از دانشگاه تنظي  مي گردد. 

صورت مي گيرد. ارزيابي اين مالك بر اساس اعات شرك  در اين جلسات و ميزان همكاري اعضاي هيأت علمي با دانشكوه و دانشگاه 

جمع آوري اطالعات براساس احكام موجود در حواكثر امبياز اين مالك .... مي باشو و براي هر نشانگر ضرايب  زم تعيين مي گردد.

  پرونوه اعضاي هيأت علمي اس .

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 ميزان عضويت در انجمن هاي علمي )داخلي و خارجي( 

درصو اعضاي هيأت علمي در انجمن هاي داخلي و خارجي و شوراه هاي ذيربط  50تا  35بين  -

 مطلوب       .عضوي  دارنو

درصو اعضاي هيأت علمي در انجمن هاي داخلي و خارجي و شوراه هاي ذيربط   20-35بين  -

 نسبتاً مطلوب         .عضوي  دارنو

هاي ذيربط و شورا درصو اعضاي هيأت علمي در انجمن هاي داخلي و خارجي 20كمبر از  -

 نامطلوب       .عضوي  دارنو

   

 ميزان عضويت در هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي 

نفرهيأت علمي  گروه در هيأت هاي ممبحنه وارزشيابي عضوي  دارنو  1-2بطور مبوسط  -

 مطلوب         

 نفر هيأت علمي گروه در هيأت هاي ممبحنه و ارزشيابي عضوي  دارنو. 1حواقل   -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوبهيچ عضو هيأت علمي گروه در هيأت هاي ممبحنه و ارزشيابي عضوي  نوارد   -

   

 ميزان عضويت در شورا هاي خارج از گروه در سطح دانشكده و دانشگاه 

 .شوراهاي خارج از گروه  عضوي  دارنودرصو اعضاي هيأت علمي در  50تا  35بين  -

 مطلوب         

 .اي خارج از گروه  عضوي  دارنوهيأت علمي در شورا هدرصو اعضاي   20-35بين  -

 نسبتاً مطلوب        
 .ج از گروه عضوي  دارنودرصو اعضاي هيأت علمي درشورا هاي خار 20كمبر از  -

  نامطلوب        

   

 همكاري در فعاليت هاي اجرايي در خارج از دانشگاه 

 خارج دانشگاه فعالي  مي كننو.در صو از اعضاي هيأت علمي گروه در  5كمبر از  -

 مطلوب          

 در صو از اعضاي هيأت علمي گروه در خارج دانشگاه فعالي  مي كننو.  5- 10بين  -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوب صو از اعضاي هيأت علمي گروه در خارج دانشگاه فعالي  مي كننودر 10بيشبر از -
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  هيأت علمي و روند ارتقاءمالك: ويژگي هاي عضو  5-3

به سابقه كار ، وضعي   ارزيابي اين مالك با توجه اساس ويژگي هاي فردي اعضاي هيأت علمي گروه تنظي  مي گردد.اين مالك بر  

رمبياز براي هر نشانگ.  امبياز اين مالك.... مي باشو و اسبخوام ، رتده علمي، وضعي  ارتقاء و ترفيع اعضاي هيآت علمي صورت مي گيرد

  مبناسب تعيين مي گردد. جمع آوري اطالعات بر اساس اسناد و موارك موجود در پرونوه اساتيو اسبخراج مي گردد.

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 ن اعضاي هيأت علمي س

 مطلوب به با  60درصو   30سال و  45-60درصو بين  30سال،  30-45درصو بين 30 -

  سال به با  60درصو  60سال و  45-60درصو بين 20سال ،  30-45درصو بين  30 -

 نسبتاً مطلوب                 

  نامطلوب سال به با  60درصو  70سال و  45-60درصو بين  15سال،  30-45درصو بين  15 -

   

 وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي 

 مطلوب.هيأت علمي بصورت رسمي اس  بخوامي كليه اعضايسدرصو وضيع  ا 80بيش از  -

 درصو وضيع  اسبخوامي كليه اعضاي هيأت علمي بصورت رسمي اس . 80 تا 60  بدن -

 نسبتاً مطلوب         

 نامطلوب  در صو اعضاي هيأت علمي بصورت رسمي اس . 60وضيع  كمبر از  -

   

 رتبه علمي اعضاي هيأت علمي

 مطلوب   دانشيار  و با تردرصو  70درصو اسباديار،  30 -

 نسبتاً مطلوب   درصو دانشيار و با تر 50درصو اسباديار،  50 -

 نامطلوب   درصو دانشيار و با تر 30درصو اسباديار ،  70 -

   

 ارتقاء اعضاي هيأت علمي

 درصو از اعضاي هيأت علمي در زمان مقرر به رتده علمي با تر ارتقاء مي يابنو. 80از بيش  -

 مطلوب         

 .اعضاي هيأت علمي در زمان مقرر به رتده علمي با تر ارتقاء مي يابنودرصو از  80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب          

 هيأت علمي در زمان مقرر به رتده علمي با تر ارتقاء مي يابنو. اعضايدرصو از  60كمبر از  -

 نامطلوب         

   

 ترفيع اعضاي هيأت علمي 

 مطلوب    .ك پايه ترفيع كسب مي كننوكليه اعضاي هيأت علمي هر سال ي -

 نسبتاً مطلوب  در صو از اعضاي هيأت علمي هر سال يك پايه ترفيع كسب مي كننو. 80 حوود  -

 نامطلوب  در صو از اعضاي هيأت علمي هر سال يك پايه ترفيع كسب مي كننو. 80از  كمبر -

   

    جمع امتيازات:
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 عامل: دانشجو  -4

 مالك: پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان 1-4

بي تنظي  مي گردد. ارزيادر رشبه هاي تحصيلي توسط سازمان سنجش و وضيع  تحصيلي آنان گزينش دانشجويان  اين مالك بر اساس 

   گرفبن فضاي آموزشي، دانشجويان مشروطي، انصرافي صورت مي گيرد.اين مالك با توجه به رتده كنكور ، ظرفي  پذيرش، با درنظر 

 د و موارك موجود و نظر خواهي دانشجوياناطالعات بر اساس اسنا نشانگر داراي ضرايب معيني هسبنو. هر  بياز اين مالك.... مي باشو وام

  اسبخراج مي گردد.

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 سياست هاي انتخاب  و پذيرش دانشجوبرنامه و وجود 

)تعيين در خصوص انبخاب و پذيرش دانشجوپيشنوادات و نظرات  خود  گروهاعضاي  -

 مطلوب نونارائه مي ك هرسال بر اساس وضيع  آموزشي گروه  را ظرفي  (

 )تعيين ظرفي  (موير گروه پيشنوادات خود را در خصوص انبخاب و پذيرش دانشجو -

 نسبتاً مطلوب   در  صورت تقاضاي دانشگاه ارائه مي كنو

 )تعين ظرفي  (برنامه ايي براي ارائه پيشنوادات در خصوص انبخاب و پذيرش دانشجو -

 نامطلوب     .در گروه وجود نوارد

   

 ميانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف 

 مطلوب    و پايين تر 1000ميانه رتده كنكور  -

 نسبتاً مطلوب    2000تا  1000ميانه رتده كنكور بين  -

 نامطلوب     2000ميانه رتده كنكوربيش از   -

   

 تناسب دانشجويان پذيرفته شده تحصيالت تكميلي به تعداد اعضاي هيأت علمي 

 مطلوب دانشجوي دكبرا 1دانشجوي ارشو و   3به ازاء هر عضو هيأت علمي  -

 نسبتاً مطلوب     دانشجوي دكبرا 1دانشجوي ارشو و  5به ازاء هر عضو هيأت علمي  -

 نامطلوب            دانشجوي دكبرا 2دانشجوي ارشو و  5به ازاء هر عضو هيأت علمي  -

   

 دانشجويان استفاده كننده از بورس تحصيليميزان 

در صو از دانشجويان در هر دوره از بورس تحصيلي اسبفاده مي كننو 15-10 -

 مطلوب        

 درصو از دانشجويان در هر دوره از بور تحصيلي اسبفاده مي كننو. 10-5 -

 نسبتاً مطلوب       

در صو از دانشجويان هر دوره از بورس تحصيلي اسبفاده مي كننو. 5كمبر از  -

  نامطلوب        

   

 ميزان دانشجويان استعداد هاي درخشان گروه به نسبت كل دانشجويان 

درصو از كل دانشجويان را  10-15 اسبعواد هاي درخشان گروه بين  دانشجويان -

 مطلوب       تشكيل مي دهنو.

درصو از كل دانشجويان را تشكيل  5-10دانشجويان اسبعواد هاي درخشان گروه بين  -

 نسبتاً مطلوب       مي دهنو

در صو از كل دانشجويان را  5دانشجويان اسبعواد هاي درخشان گروه كمبر از  -

 نامطلوب       تشكيل مي دهنو.
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 تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امكانات و تجهيزات آموزشي 

درصو دانشجويان قادر به اسبفاده از فضاي آموزشي و تجويزات  80بيش از  -

 مطلوب       آزمايشگاهي هسبنو.

درصو از دانشجويان قادر به اسبفاده از  فضاي آموزشي و تجويزات  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب      آزمايشگاهي هسبنو.

در صو از دانشجويان قادر به اسبفاده از فضاي آموزشي و تجويزات  60كمبر از  -

 نامطلوب      آزمايشگاهي هسبنو

   

 ميانگين معدل دانشجويان گروه برحسب مقاطع تحصيلي 

به با   16درصو دانشجويان ) كارشناسي،ارشو ، دكبرا( داراي معول  80بيش از  -

 مطلوب         هسبنو.

به با   16درصو دانشجويان ) كارشناسي،ارشو، دكبرا ( داراي معول  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب       هسبنو. 

به با   16نشجويان ) كارشناسي، ارشو، دكبرا ( داراي معول درصودا 60كمبر از  -

 نا مطلوب         .هسبنو

   

اخراجي به كل دانشجويان در هر -انصرافي -نسبت دانشجويان مشروطي

 مقطع تحصيلي 

 مطلوب   در صو كل دانشجويان 10كمبر از  -

 نسبتاً مطلوب   درصو كل دانشجويان 10 – 20بين  -

 نامطلوب     درصو كل دانشجويان 20بيش از  -

   

    جمع امتيازات:
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  تركيب و توزيع دانشجويان  مالك : 2-4

 اساس پذيرش دانشجويان ) كارشناسي، ارشو، دكبرا( در رشبه هاي مخبلف و با توجه به تناسب جنسي و بومي و غير بومي اين مالك بر  

شبه هاي تحصيلي دانشجويان ورودي و تعواد فارغ البحصيالن در هر يك از مقاطع و ر ه تعوادتنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك با توجه ب

صورت مي گيرد.  امبياز اين مالك.... مي باشو و براي هر نشانگرمبياز مبناسب تعيين مي  ، نسد  دانشجويان دخبر وپسر و بومي غير بومي 

  اسبخراج مي گردد. د و موارك موجود در پرونوه هاي آموزشيگردد. جمع آوري اطالعات بر اساس اسنا

 

 نامطلوب مطلوبنسبتأ  مطلوب نشانگر

) براساس 100به نسبت توزيع دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع تحصيلي مختلف 

  تنظيم مي شود(ماهيت رشته و تعداد هيأت علمي 

 مطلوب  درصو 10كبرا د درصود 25ارشو  درصو 65كارشناسي  -

 نسبتاً مطلوب  درصو 20دكبرا  درصو  30ارشو  درصو 50كارشناسي  -

  مطلوبنا  درصو 20دكبرا  درصو 40ارشو  درصو 40كارشناسي  -

   

نسبت دانشجويان پسر و دختر در هر رشته تحصيلي ) بر اساس ماهيت رشته تنظيم مي 

 شود(

 مطلوب     % دخبر 40 و   % پسر  60 -

 نسبتاً مطلوب     دخبر  %50  و % پسر  50 -

 نامطلوب     دخبر %60  و  % پسر 40 -

   

 تعداد فارغ التحصيالن در هر مقطع و رشته  -

 مطلوبدر صو و بيشبر دانشجويان هر مقطع تحصيلي به موقع فارغ البحصيل مي شونو.  80 -

 نسبتاً مطلوبدر صو دانشجويان هر مقطع تحصيلي به موقع فارغ البحصيل مي شونو.   80-60 -

 نامطلوبفارغ البحصيل مي شونو.در صو از دانشجويان هر مقطع تحصيلي به موقع  60كمبر از  -

   

    جمع امتيازات:
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  : مشاركت دانشجو در برنامه هاي آموزشي گروهمالك  3-4
اين مالك بر اساس ميزان مشارك  دانشجويان در ارزشيابي اسباد ، جلسات برنامه ريزي آموزشي و شرك  آنان در كالس هاي فوق  

ارزيابي اين مالك با توجه به ميزان مشارك  دانشجويان در ارزشيابي اساتيو،مبوسط ساعات شرك  در جلسات تنظي  مي گردد. برنامه 

مبياز مبناسب تعيين مي اامبياز اين مالك.... مي باشو و براي هر نشانگر  هاي فوق برنامه صورت مي گيرد.برنامه ريزي درسي و كالس 

  اسبخراج مي گردد. د و موارك موجود و مصاحده با موير گروه گردد. جمع آوري اطالعات بر اساس اسنا

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

  درصد دانشجويان شركت كننده در ارزشيابي استاد 

 بمطلو  درصو از دانشجويان در ارزشيابي اسباد شرك  مي كننو. 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   درصو از دانشجويان در ارزشيابي اسباد شرك  مي كننو 80تا  60بين  -

  نامطلوب   كننودر صو از دانشجويان در ارزشيابي اسباد شرك  مي  60كمبر از  -

   

 شركت دانشجويان در جلسات برنامه ريزي آموزشي

 مطلوب نماينوه دانشجويان به عنوان عضو جلسه در كليه جلسات آموزشي شرك  مي كنو . -

 نماينوه دانشجويان در موارد  زم و به دعوت موير گروه در بعضي از جلسات شرك  مي كنو. -

 نسبتاً مطلوب                  

 نامطلوب    در هيچ جلسه برنامه ريزي آموزشي دانشجو شرك  نمي كنو  -

   

دانشجويان شركت كننده در فعاليت هاي فوق برنامه )المپياد هاي علمي، ورزشي،اردوهاي صد در

 زيارتي و انجمن هاي علمي( به نسبت كل دانشجويان -تفريحي-فرهنگي

 مطلوب .در صو از كل دانشجويان در يكي از فعالي  هاي فوق برنامه شرك  مي كننو 20-15 -

  كي از فعالي  هاي فوق برنامه شرك  مي كننواز كل  دانشجويان در يدرصد  15-10 -

 بتاً مطلوبنس              

 نامطلوب. در صو از كل دانشجويان در يكي از فعالي  هاي فوق برنامه شرك  مي كننو 10كمبر از  -

   

و  ICDL, ITدرصد دانشجويان شركت كننده در كالس هاي مهارت هاي فوق برنامه ) 

 زبان(

 مطلوب   درصو از دانشجويان اين كالس ها را گذرانوه انو 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب        دانشجويان اين كالس ها را گذرانوه انو درصو از 80تا  60بين  -

 نامطلوب   .درصو از دانشجويان اين كالس ها را گذرانوه انو 60كمبر از  -

   

    جمع امتيازات:
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 يان با اعضاي هيأت علميدانشجوتعامل مالك:  4-4
  ك بر اساس برنامه مشاوره و مالقات دانشجويان در دفبر هيأت علمي و مشرك  دانشجو در طرح هاي پژوهشي و مقا ت علمي اين مال 

رك  دانشجويان در طرح هاي پژوهشي و مقا ت علمي و ميزان رضاي  تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك با توجه به ميزان مشا

مبياز ضريب معين در نظر گرفبه .  امبياز اين مالك.... مي باشو و براي هر نشانگراره صورت مي گيرددانشجويان از نحوه راهنمايي و مشاو

  مي شود. جمع آوري اطالعات  از طريق نظر سنجي از اعضاي هيأت علمي و دانشجويان  به دس  مي آيو.

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 براي مشاوره و راهنمايي پايان نامه توسط استاد  و اعالم آن ختصاص زمان مشخص 

درصو از اساتيو برنامه زماندنوي شوه جو  مشاوره و راهنمايي پايان نامه را در اببواي  80بيش از  -

 مطلوب      .ترم مشخص، اعالم و به آن عمل مي كننو

مشاوره و راهنمايي پايان نامه را در درصو از اساتيو برنامه زمان بنوي شوه جو   80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب.             اببواي ترم مشخص، اعالم و به آن عمل مي كننو

  نامطلوب  ي شوه مشاوره و راهنمايي دارنودرصو از اساتيو برنامه زمان بنو 60كمبر از  -

   

 امكان دسترسي دانشجويان به اساتيد در زمان هاي اعالم شده 

  در زمان هاي اعالم شوه دانشجويان دسبرسي كامل به اساتيو دارنو -

 مطلوب

نسبتاً .     درصو  زمان هاي اعالم شوه دانشجويان دسبرسي كامل به اساتيو دارنو 60-80بين  -

 مطلوب 

 نامطلوب  .دانشجويان دسبرسي كامل به اساتيو دارنودرصو زمان هاي اعالم شوه  60كمبر از  -

   

 رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه راهنمايي و مشاوره اعضاي هيأت علمي

 مطلوب درصو از دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اساتيو رضاي  دارنو . 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   رضاي  دارنو. درصو از دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اساتيو  60-80بين  -

 نامطلوب در صو از دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اساتيو رضاي  دارنو 60كمبر از  - -

   

   توجه هيأت علمي به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر كار 

 مطلوب. ويان در دفبر كار توجه دارنوهيأت علمي به برنامه مالقات دانشجدرصو از  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب درصو از هيأت علمي به برنامه مالقات دانشجويان در دفبر كار توجه دارنو. 80تا  60بين  -

 نامطلوب درصو از هيأت علمي به برنامه مالقات دانشجويان در دفبر كار توجه دارنو 60كمبر از  -

   

 ميزان مشاركت دانشجويان در طرح هاي پژوهشي 

 مطلوب      طرح پژوهشي ارائه شوه در گروه ، يك دانشجو 2به ازاء هر -

 نسبتاً مطلوب           دانشجوطرح پژوهشي ارائه شوه در گروه ، يك   3به ازاء هر  -

 نامطلوب     طرح پژوهشي ارائه شوه در گروه ، يك دانشجو 4به ازاء هر  -

   

 تعداد مقاالت علمي مشترك دانشجويان با اعضاي هيأت علمي 

 مطلوب      مقا له، يك دانشجو 2به ازاء هر  -

 مطلوبنسبتاً             مقا له، يك دانشجو 3به ازاء هر  -

 نامطلوب      مقاله، يك دانشجو 4به ازاء هر -

   

    جمع امتيازات:

 

 مالك : عالقه و آگاهي دانشجويان به رشته تحصيلي و بازار كار  5-4
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 ارزيابي اين مالك  تعواد جلسات توجيوي نايي دانشجويان با رشبه تحصيلي و بازار كار آن تنظي  مي گردد.اساس  آشاين مالك بر  

ذيربط  صورت مي گيرد. امبياز اين مالك.... مي باشو و  از سازمان هايآشنايي با رشبه، كبابچه راهنماي تحصيلي، تعواد بازديو دانشجويان 

ر بوو ورود و طول تحصيل اطالعات بر اساس نظر سنجي دانشجويان و جلساتي كه د . براي هر نشانگر ضريب مشخصي  تعيين مي گردد

   جمع آوري مي گردد.براي دانشجويان تشكيل مي گردد،

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

  معرفي مشخصات رشته تحصيلي به دانشجويان جديدالورود

 انجام جلسه توجيوي و بازديو از گروه همراه با كبابچه و نشريات راهنما در بوو ورود -

 بمطلو        

  نسبتاً مطلوب    انجام جلسه توجيوي با اعضاي هيأت علمي -

  نامطلوب  ويان از رشبه و گروه وجود نواردبرنامه مووني براي آشنايي دانشج -

   

 عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي بررسي

با پرسشنامه مشخص در بوو ورود و در طول تحصيل ميزان عالقه دانشجو بررسي و نبايج آن  -

 مطلوب       گروه تحليل ميگردد.در 

در بوو ورود در خصوص عالقه آنان به رشبه انبخابي آنوا توسط اعضاي هيأت علمي مصاحده  -

 نسبتاً مطلوب        انجام مي گردد.

 در رابطه با عالقه دانشجويان به رشبه تحصيلي اقوام خاصي توسط گروه  انجام نمي شود -

 نامطلوب          

   

 گاهي دانشجويان از رشته تحصيلي و بازار كار 

وجود ساز وكاري موون براي بازديو ساليانه دانشجويان از سازمان هاي ذيربط و تماس با  -

 مطلوب     كارشناسان و دسبگاه هاي اجرايي

بازديو ساليانه از سازمان هاي ذيربط و تشكيل جلسات سخنراني با اسبفاده از مسئولين  -

 نسبتاً مطلوب        دسبگاه هاي ذيربط 

 .برنامه خاصي براي آشنايي با رشبه تحصيلي و بازار كار آن در گروه پيش بيني نشوه اس  -

 نامطلوب          

   

    جمع امتيازات:
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 نظردانشجويان در باره گروه مالك :  6-4

بر اساس ه تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك اين مالك بر اساس ميزان رضاي  دانشجويان از فعالي  آموزشيي، پژوهشي و مويريبي گروه  

امبياز اين مالك.... مي باشو  ه هاي تحصيلي مخبلف حاصل مي شود.تنظي  پرسشنامه و جمع آوري اطالعات از بين دانشجويان در سطوح و رشب

براي هر نشانگر يك ضريب در نظر گرفبه  مي شود. براي هر يك از نشانگرهاي زير سئوا ت تنظي  و پس از تكميل نبايج آن اسبخراج ودر و 

  جوول ثد  مي گردد.

 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

     ميزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه 

     ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ريزي درسي گروه 

    ميزان رضايت دانشجويان از راهبردهاي ياددهي/ يادگيري 

    ميزان رضايت دانشجويان از امكانات و تجهيزات آموزشي

    دانشجويانميزان رضايت دانشجويان از امكانات رفاهي 

    ميزان رضايت دانشجويان از كميته پايان نامه و راهنمايي پايان نامه

    جمع امتيازات:
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  فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان مالك :  7-4
ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد  تنظي  مي گردد. اين مالك در راسباي سياس  هاي گروه در جو  ارتقاء توان علمي دانشجويان  

صورت مي  دانشجويان فعال در طرح هاي پژوهشي گروه، تعواد مقا ت و كبب منبشر شوه، تعواد دانشجويان عضو انجمن هاي علمي 

د و موارك موجود مبياز مبناسب تعيين مي گردد. جمع آوري اطالعات بر اساس اسناا مي باشو و براي هر نشانگرگيرد.  امبياز اين مالك.... 

  اسبخراج مي گردد. در گروه

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

  دانشجويان مشغول در طرح هاي پژوهشي 

پژوهشي گروه در صو از دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرح هاي  80بيش از  -

 مطلوب      همكاري دارنو.

درصو از دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرح هاي پژوهشي گروه  80تا  60بين  -

 نسبتاً مطلوب      همكاري دارنو.

درصو از دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرح هاي پژوهشي گروه  60كمبر از  -

  نامطلوب      همكاري دارنو.

   

 دانشجويان علمي مقاالت  -

 مطلوب  مقاله 1ه ازاء هر دانشجوي تحصيالت تكميلي ب -

 نسبتاً مطلوب   مقاله 1دانشجوي تحصيالت تكميلي  2به ازاء هر  -

 نامطلوب   مقاله 1دانشجوي تحصيالت تكميلي  3به ازاء هر  -

   

 ميزان شركت دانشجويان در انجمن هاي علمي 

 مطلوب انجمن هاي علمي عضوي  دارنودرصو از دانشجويان در  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب    از دانشجويان در انجمن هاي علمي عضوي  دارنو درصو 60-80بين  -

 نامطلوب در صو از دانشجويان در انجمن هاي علمي عضوي  دارنو 60كمبر از  -

   

 استفاده از منابع كتابخانه

 مطلوب    انشجويان عضو كبابخانه هسبنودرصو از د 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب         درصو از دانشجويان عضو كبابخانه هسبنو 80تا  60 -

 نامطلوب   درصو از دانشجويان عضو كبابخانه هسبنو 60كمبر از  -

   

    جمع امتيازات:
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 عامل: راهبرد هاي يادگيري/ ياددهي  -5

  مالك : الگوها و روش تدريس   - 1-5
اين مالك بر اساس اسبفاده از روش هاي توريس، موقيع  يادگيري و منابع يادگيري در دروس مخبلف  تنظي  مي گردد. ارزيابي اين  

روش  مالك با نظر سنجي  دانشجويان، بررسي طرح درس اساتيو، روش هاي توريس، ميزان  شرك  اساتيو دركارگاه هاي آموزشي

 توريس در طول ترم تحصيلي  صورت مي گيرد.  امبياز اين مالك.... مي باشو و براي هر نشانگر ضريب معيني در نظر گرفبه مي شود.

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب روش تدريس با محتواي درس

  مطلوب        در صو از دروس در گروه با روش توريس مناسب ارائه مي گردد 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   درصو از دروس گروه با روش توريس مناسب ارائه مي گردد 80تا  60بين  -

  نامطلوب      درصو از دروس گروه با روش توريس مناسب ارائه مي گردد. 60كمبر از  -

   

 استفاده از طرح درس

 مطلوب        .درصو از اعضاي هيأت از طرح درس اسبفاده مي نماينو 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   در صو از اعضاي هيأت علمي از طرح درس اسبفاده مي نماينو. 60-80بين  -

 نامطلوب      در صو از اعضاي هيأت علمي از طرح درس اسبفاده مي نماينو 60كمبر از  -

   

 تصريح قابليت هاي مورد انتظار در طرح درس 

 مطلوب.   فراگيران پس از پايان درس توجه و تأكيو مي شوددر طرح درس به قابلي  هاي  -

 نسبتاً مطلوب       در طرح درس برخي از اهواف رفباري درس مورد توجه قرار مي گيرد. -

 نامطلوب  در طرح درس به قابلي  هاي فراگيران توجه و تأكيو نمي گردد. -

   

)شناختي، عاطفي و روان حيطه يادگيري  3شفاف بودن اهداف آموزشي در 

 حركتي(

حيطه يادگيري و با تأكيو بر طدقات هر حيطه تووين مي  3اهواف آموزشي در  ،درطرح درس -

 مطلو ب         گردد.

حيطه يادگيري تووين گرديوه و به طدقات هر حيطه  3اهواف آموزشي در  ،طرح درس -

 نسبتاً مطلوب        .توجوي نشوه اس 

   و طدقات آن توجوي نشوه اس  يادگيري حيطه3اهواف آموزشي در در طرح درس به  -

          نامطلوب                                                                                                                          

   

هاي نوين نسبت استفاده اعضاي هيأت علمي از روش هاي سنتي و روش 

 )مشاركتي، تعاملي، و ...(

 مطلوب   درصو مشاركبي و تعاملي 60 -ني درصو سخنرا 40 -

 نسبتاً مطلوب    درصو مشاركبي و تعاملي 50 –درصو سخنراني  50 -

 نامطلوب   درصو مشاركبي و تعاملي 40 –درصو سخنراني  60 -

   

 ميزان شركت اعضاي هيأت علمي در كاركاه هاي روش تدريس

 مطلوب درصو از اعضاي هيأت علمي در كارگاه روش توريس شرك  كردنو 80بيش از  -

 درصو از اعضاي هيأت علمي در كارگاه روش توريس شرك  كردنو 80تا  60بين  -

  نسبتاً مطلوب         
 نامطلوب درصو از اعضاي هيأت علمي در كارگاه روش توريس شرك  كردنو 60كمبر از  -
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 ميزان توجه استاد به تفاوت هاي فردي دانشجويان 
درصو از اعضاي هيأت علمي در توريس و ارزشيابي به تفاوت هاي فردي دانشجو  80بيش از  -

 مطلوب        .توجه دارنو

درصو از اعضاي هيأت علمي در توريس و ارزشيابي به تفاوت هاي فردي  60- 80بين  -

 نسبتاً مطلوب       .دانشجو توجه دارنو

درصو از اعضاي هيأت علمي در توريس و ارزشيابي به تفاوت هاي فردي  60كمبر از  -

 نامطلوب       دانشجو توجه دارنو.

   

    جمع امتيازات:
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 موزشياستفاده از منابع و وسايل آمالك :  - 2-5

ارزيابي اين  علمي و دانشجويان در هر درس تنظي  مي گردد.از منابع و وسايل كمك آموزشي توسط هيأت اين مالك بر اساس اسبفاده 

امبياز اين گيرد. توجه به دسبرسي وسايل آموزشي اينبرن ، كبابخانه و رضاي  بخشي دانشجويان در اسبفاده از آن صورت ميمالك با 

ر اساس تووين پرسشنامه و نظر سنجي ارزيابي اين مالك ب مالك.... مي باشو و براي هر نشانگر ضريب معيني در نظر گرفبه مي شود.

 دانشجويان انجام خواهو گرديو.

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 استفاده هيأت علمي از منابع و وسايل كمك آموزشي 

 مطلوبز هيأت علمي وسايل كمك آموزشي مبنوع در اخبيار دارنو.ادر صو  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوبوسايل كمك آموزشي در اخبيار دارنوهيأت علمي از درصو  80تا  60بين  -

  نامطلوب    هيأت علمي وسايل كمك آموزشي در اخبيار دارنواز درصو  60كمبر از  -

   

 كمك آموزشي متناسب با محتواي درسوسايل  از مطلوب هيأت علمي استفاده

بيشبر صورت وسايل كمك آموزشي براي درك مطلب و يادگيري درصو از  80بيش از  -

 مطلوب        .مي گيرد

درصو از وسايل كمك آموزشي براي درك بوبر و يادگيري بيشبر صورت مي   60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب          گيرد.

رصو از وسايل كمك آموزشي براي درك بوبر و يادگيري بيشبر صورت مي د 60كمبر از  -

 نامطلوب          گيرد

   

 هاي آموزشي   CDاستفاده از امكانات اينترنت ، كامپيوتر و 

. ساع  از ساي  كامپيوتر اسبفاده مي 10-15يك از دانشجويان بطور مبوسط در هفبه هر -

 طلوبم                                                                                                                      كننو

ساع  از ساي  كامپيوتر اسبفاده مي   5-10يك از دانشجويان  بطور مبوسط در هفبه هر  -

نسبتاً مطلوب                                                                                          كننو.

            

ساع  از ساي  كامپيوتر اسبفاده مي  5ك از دانشجويان بطور مبوسط در هفبه كمبر از هر ي -

 نامطلوب                                                                                                                  . كننو

   

 استفاده از كتابخانه 

در صو از اساتيو در  80براي حضور فعال دانشجو در كبابخانه توسط برنامه زماندنوي شوه  -

 مطلوب      هر ترم ارائه مي شود.

.درصو از اساتيو برنامه زماندنوي شوه براي اسبفاده دانشجويان ارائه مي كننو 60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب          

 نامطلوب   كننو.دانشجويان در مواقع ضروري فقط به كبابخانه مراجعه مي  -

   

 رضايت دانشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي 

درصو از دانشجويان در اسبفاده از وسايل كمك آموزشي احساس رضاي   80بيش از  -

 مطلوب         دارنو.

درصو از داننشجويان در اسبفاده از وسايل كمك آموزشي احساس رضاي   60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب         دارنو.

درصو از دانشجويان در اسبفاده از وسايل كمك آْموزشي احساس رضاي   60كمبر از  -
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 نامطلوب         دارنو

    :جمع امتيازات
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  چگونگي ارزشيابي پيشرفت تحصيليمالك :  - 3-5
دانشجويان تنظي  مي گردد.ارزيابي اين مالك بر اساس اين مالك بر اساس نحوه ارزشيابي فعالي  هاي كالسي و خارج از كالس 

ارزشيابي تشخيصي )اوليه( در شروع ترم يا جلسه درس ، انجام ارزشيابي تكويني ،پاياني و فعالي  ها و تكاليف دانشجويان صورت مي 

تنظي  پرسشنامه و بي اين مالك بر اساس اي هر نشانگر ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.ارزيابياز اين مالك ...... مي باشوو برگيرد.ام

 نظر سنجي دانشجويان انجام خواهو گرف .

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 دارا بودن برنامه مشخص براي فرايند ارزشيابي دانشجويان 

نحوه ارزشيابي پيشرف  تحصيلي توسط گروه تووين شوه و فعالي  هاي ارزشيابي بر اساس آن  برنامه -

 بمطلو      انجام مي شود

تووين نشوه و ارزشيابي با نظر موير گروه انجام مي ارزشيابي پيشرف  تحصيلي در گروه برنامه نحوه  -

 نسبتاً مطلوب        .شود

  نامطلوبنظرات خود ارزشيابي پيشرف  تحصيلي را انجام مي دهو.هر اسباد در گروه بر اساس  -

   

 تشخيصي )اوليه( در شروع درس شيابي زانجام ار

 صو از اعضاي هيأت علمي در شروع درس ارزشيابي تشخيصي را انجام مي دهنو.در 80بيش از  -

 مطلوب        

 از اعضاي هيأت علمي در شروع درس ارزشيابي تشخيصي را انجام مي دهنو درصو  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب         

 از اعضاي هيأت علمي در شروع درس ارزشيابي تشخيصي را انجام مي دهنو رصود 60كمبر از  -

 نامطلوب         

   

 شناسايي مشكالت درسي دانشجويانانجام ارزشيابي تكويني با هدف  -

 .صو از اعضاي هيأت علمي در ميان ترم  ارزشيابي تكويني را انجام مي دهنودر 80بيش از  -

 مطلوب        

 .صو از اعضاي هيأت علمي در ميان ترم ارزشيابي تكويني را انجام مي دهنودر60-80ين ب -

 نسبتاً مطلوب        

 انجام مي دهنو.درصو از اعضاي هيأت علمي در ميان ترم ارزشيابي تكويني را  60كمبر از  -

 نامطلوب        

   

 انجام ارزشيابي پاياني بر اساس آزمون هاي استاندارد 

 درصو از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معيار هاي اسبانوارد برخوردارنو 80بيش از  -

 بمطلو        

 اسبانوارد برخوردارنودرصو از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معيار هاي  80  -60بين  -

 نسبتاً مطلوب         

 درصو از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معيار هاي اسبانوارد برخوردارنو 60كمبر از  -

 نامطلوب         

   

 اعضاي هيأت علمي  گذراندن كارگاه ارزشيابي 

 مطلوب .گذرانوه انودرصو از اعضاي هيأت علمي كارگاه ارزشيابي را  80از بيش  -

 نسبتاً مطلوب .در صو از اعضاي هيوت علمي كارگاه ارزشيابي را گذرانوه انو 60 -80بين  -

 نامطلوب .اعضاي هيأت علمي كارگاه ارزشيابي را گذرانوه انو درصو از 60كمبر از  -

   

    جمع امتيازات:
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  استفاده از بازخورد نتايج ارزشيابيمالك :  - 3-5
اين مالك بر اساس سياس  گروه در جو  بررسي نبايج حاصل از ارزشيابي و رفع مشكالت توريس در گروه تنظي  مي گردد.ارزيابي اين 

مالك بر اساس تعواد جلساتي اس  كه اعضاي هيأت علمي براي بازبيني روش هاي توريس و محبواي درسي پس از اتمام هر ترم تشكيل 

 زم در نظر گرفبه مي شود.اطالعات از طريق موير گروه جمع آوري مي ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب مي دهنو.امبياز اين مالك 

 نظر سنجي دانشجويان انجام خواهو گرف . شود وبا 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود مستندات ارزشيابي كالس هاي درسي اعضاي هيأت علمي 

 ب.مطلو .وجود دارددر گروه  در هر ترم تحصيلي ، مسبنوات ارزشيابي دروس هيأت علمي -

 نسبتاً مطلوب         .مسبنوات ارزشيابي دروس هيأت علمي در گروه موجود نيس  -

 نامطلوب              .نمي شودارزشيابي دروس هيأت علمي در هر ترم در گروه انجام  -

   

  ساز و كار بررسي نتايج ارزشيابي هيأت علمي و تنظيم گزارش 

مسبنوات ارزشيابي هيأت علمي توسط موير گروه بررسي و گزارش آن صو از در 80بيش از  -

 مطلوب         تنظي  مي گردد.

گروه بررسي و گزارش آن ارزشيابي هيأت علمي توسط موير  درصو از مسبنوات 60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب        تنظي  مي گردد.

مسبنوات ارزشيابي  اعضاي هيأت علمي توسط موير گروه بررسي و گزارش رصو از د 60كمبر از  -

 نامطلوب        آن تنظي  مي گردد

   

 بررسي نتايج ارزشيابي دانشجويانساز و كار 

دانشجويان در گروه با شرك  موير گروه و اعضاي در پايان هر ترم جلسات بررسي پيشرف   -

 مطلوب       هيأت علمي برگزار مي گردد.

 نسبتاً مطلوب  .نبايج ارزشيابي دانشجويان توسط مويرگروه بررسي مي گردد -

 نامطلوب  نبايج ارزشيابي دانشجويان در گروه مورد بررسي قرار نمي گيرد. -

   

 ساز و كار بررسي تحليل آزمون ها ي پاياني 

 مطلوب  و از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحليل مي شونودرص 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب و از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحليل مي شونودرص 80 -60بين  -

 نامطلوب .     وه آموزشي تحليل مي شونوو از آزمون ها در پايان هر ترم در گردرص 60كمبر  از  -

   

 وجود ساز و كار تشويق و .... هيأت علمي بر اساس نتايج ارزشيابي آنان 

و همچنين اعالم اسامي اعضاي هيأت علمي با كسب با ترين و پايين ترين ميانگين به دانشگاه  -

 مطلوب      .اقوام در گروه توسط موير گروه

 .تشكيل جلسه گروه  با شرك  هيأت علمي داراي  با  ترين و پايين ترين ميانگين به طور مجزا -

 نسبتاً مطلوب               

 نامطلوب اقوامي در اين مورد انجام نخواهو داد و به عوو ه دانشگاه واگذار مي كننوگروه هيچ  -

   

    جمع امتيازات:
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 امكانات و تجهيزات آموزشي عامل: 6

 رشته آموزشي و اداري گروه با دوره و  فضاهاي  1-6
بي اين مالك بر تنظي  مي گردد.ارزيا اين مالك بر اساس وضعي  كالس هاي درسي، آزمايشگاه ها، كبابخانه ها، وسايل آموزشي و ... 

.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي اساس تعواد كالس هاي درس،تعواد آزمايشگاه ها، تعواد و تنوع وسايل آموزشي صورت مي گيرد

 ق موير گروه و بررسي اسناد و موارك موجود  جمع آوري مي گردد. زم در نظر گرفبه مي شود.اطالعات از طريهر نشانگر ضرايب  

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 (  با رشته تحصيلي تناسب فضاي آموزشي) كالس

  مطلوب   .دانشجو يك كالس در س وجود دارد 10-20بازاء   -

 نسبتاً مطلوب         .كالس درس وجود دارددانشجو يك  20-30بازاء   -

  نامطلوب   نفر دانشجو به با  يك كالس وجود دارد. 30 بازاء  -

   

 توسط گروه  استفاده بهينه از فضاي هاي آموزشي موجود 

 مطلوب موجود در گروه اسبفاده  بوينه داردآموزشي  فضايصو از در 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب .موجود در گروه اسبفاده بوينه داردآموزشي  فضايدرصو از  60-80بين  -

 نامطلوب  .موجود در گروه اسبفاده بوينه دارد آموزشي  فضاي رصو ازد 60كمبر از  -

   

 تناسب فضاي اداري با نياز ها و فعاليت هاي گروه 

 مطلوب    .بازاء هر عضو هيأت علمي يك دفبر كار وجود دارد -

 نسبتاً مطلوب         .برخي از اعضاي هيأت علمي دفبر كار مسبقل دارنو -

 نامطلوب   .نفر هيأت علمي يك دفبر كار وجود دارد 2-3بازاء هر  -

   

 استفاده بهينه از فضاهاي اداري موجود در گروه 

 مطلوب. و از فضاهاي اداري موجود در گروه اسبفاده بوينه دارنودرص 80بيش از  -

 فضاهاي اداري موجود در گروه اسبفاده بوينه دارنو. درصو از  80  -60بين  -

 نسبتاً مطلوب                 

 نامطلوب . ود در گروه اسبفاده بوينه دارنوفضاهاي اداري موج درصو از  60كمبر  از  -

   

 ي براي دانشجويان تحصيالت تكميليفضاهاي اختصاص

 مطلوب .دانشجوي تحصيالت تكميلي  يك اطاق  كار وجود دارد 5-10بازاء هر -

 دانشجوي تحصيالت تكميلي  يك اطاق كار وجود دارد10 -15بازاء هر   -

 نسبتاً مطلوب            

 نامطلوب           ه با   يك اطاق  كار وجود دارد.نفر دانشجو ب 15بازاء هر  -

   

 تناسب فضاي آموزشي ) سالن كنفرانس ، سالن امتحانات (   

در گروه آموزشي يك سالن كنفرانس ، كارگاه آموزشي و سالن امبحان وجود  -

  مطلوب        دارد                                                                                      

 و كارگاه آموزشي وجود دارد در گروه آموزشي يك سالن كنفرانس  -

  نسبتاً مطلوب                                                                                                  

 نامطلوب گروه آموزشي در موقع لزوم از امكانات دانشكوه اسبفاده مي كنو    -

   

    جمع امتيازات:
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 كتابخانه و سيستم اطالع رساني    2-6

اين مالك با توجه به وضعي  كبابخانه و ساي  كامپيوتري گروه تنظي  مي گردد.ارزيابي اين مالك بر اساس وسع  كبابخانه، وسع  

ساي  كامپيوتري وتعواد كامپيوترهاي مخصوص دانشجويان و اعضاي هيأت علمي صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي 

 ر نظر گرفبه مي شود.اطالعات از طريق موير گروه و بررسي اسناد و موارك موجود  جمع آوري مي گردد. هر نشانگر ضرايب  زم د

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب فضاي كتابخانه  با تعداد دانشجويان 

 مطلوب بازاء هر دانشجو يك مبر مربع فضا در كبابخانه پيش بيني شوه اس  . -

 نسبتاً مطلوب .دانشجو يك مبر مربع فضا در كبابخانه پيش بيني شوه اس نفر   5بازاء هر -

  نامطلوب .دانشجو يك مبر مربع فضا در كبابخانه پيش بيني شوه اس  10بازاء هر -

   

 )كتاب هاي مرجع و روزآمد(تناسب كتاب هاي كتابخانه با  نياز هاي دانشجويان 

 هاي دانشجويان اس موجود در كبابخانه مبناسب با نياز  كباب هايصو از در 80بيش از  -

 مطلوب         

.كبابخانه مبناسب با نيازهاي دانشجويان اس درصو از فضاي آموزشي موجود در  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب          

 موجود در كبابخانه مبناسب با نيازهاي دانشجويان اس  رصو از فضاي آموزشيد 60كمبر از  -

 نامطلوب          

   

 تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نياز گروه 

درصو از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتدط با نياز هاي گروه موجود اس . 80بيش از  -

 مطلوب         

خارجي مرتدط با نياز هاي گروه موجود اس .درصو از مجالت علمي داخلي و  80 -60بين  -

 نسبتاً مطلوب         

درصو از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتدط با نياز هاي گروه موجود اس . 60كمبر از  -

 نامطلوب         

   

 استفاده از سيستم هاي رايانه اي 

دانشجويان دسبرسي مسبقي  به منابع سيسب  كبابخانه رايانه اي اس  و اعضاي هيأت علمي و  -

 مطلوب         دارنو.

برخي از منابع بصورت سيسب  باز مورد اسبفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي و اعضاي هيأت  -

 نسبتاً مطلوب        علمي قرار مي گيرد.

 نامطلوب     سيسب  كبابخانه كامالً بسبه مي باشو -

   

 ساعات كار كتابخانه و مركز اطالع رساني 

كبابخانه و مركز اطالع رساني بطور شدانه روزي در اخبيار اعضاي هيأت علمي و دانشجويان  -

 مطلوب         اس .

اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در ساعات اداري از كبابخانه و مركز اطالع رساني اسبفاده  -

 نسبتاً مطلوب        مي كننو.

 نامطلوب   .كبابخانه و مركز اطالع رساني بطور پاره وق  باز اس  -

-  

   

    ارائه امكانات پشتيباني كتابخانه ) تايپ و تكثير (
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  مطلوب .درصو امكانات تايپ و تكثير در كبابخانه موجود اس  80بيش از  -

  مطلوبنسبتاً  .درصو امكانات تايپ و تكثير در كبابخانه  موجود اس  60-80بين  -

  نامطلوب .درصو امكانات تايپ و تكثير در كبابخانه موجود اس  60كمبر از  -

    جمع امتيازات -
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 امكانات و خدمات رايانه اي   3-6

 ميه امكانات رايانه اي و اينبرن  و ميزان اسبفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از اين امكانات صورت اين مالك با توجه ب

صورت مي گيرد.امبياز اين ك بر اساس فضاي ساي  كامپيوتر، تعواد كامپيوتر، وحضور مبخصص در ساي  كامپيوتر.ارزيابي اين مالگيرد

، اعضاي هيأت علمي و موير گروه نظر گرفبه مي شود.اطالعات بر اساس نظر  زم در مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب

 جمع آوري مي گردد.  دانشجويان 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نياز هاي گروه 

 وبمطل   نفر دانشجو يك كامپيوتر وجود دارد.1 -3ازاء هر ب -

 نسبتاً مطلوب         نفر  دانشجو يك كامپيوتر وجود دارد  4-6هرء بازا -

  نامطلوب   .كامپيوتر وجود دارد دانشجو يك نفر 7بازاء هر -

   

 استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از امكانات و خدمات رايانه اي

 نمايو.ات رايانه اي اسبفاده مي هيأت علمي از امكانات و خومصو ازدر 80بيش از  -

 مطلوب         

نسبتاً هيأت علمي از امكانات و خومات رايانه اي اسبفاده مي نمايودرصو از 60-80بين  -

 مطلوبنسبتاً                

 هيأت علمي از امكانات و خومات رايانه اي اسبفاده مي نمايورصو از د 60كمبر از  -

 نامطلوب          

   

 تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نياز گروه 

درصو از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتدط با نياز هاي گروه موجود  80بيش از  -

 مطلوب          اس .

درصو از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتدط با نياز هاي گروه موجود  80 -60بين  -

 نسبتاً مطلوب              اس .

درصو از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتدط با نياز هاي گروه موجود  60كمبر از  -

 نامطلوب         اس .

   

 وجود متخصص و مسئول كامپيوتر در سايت 

 .به عنوان  مسئول در ساي  كامپيوتر وجود دارد تمام وق   يك نفر مبخصص    -

        مطلوب                                                                                                                    

يك نفر مبخصص بطور پاره  وق   به عنوان  مسئول در ساي  كامپيوتر وجود  -

 نسبتاً مطلوب                                                                                  دارد.

 نامطلوب   در مواقع لزوم مبخصص به ساي  كامپيوتر مراجعه مي نمايو          -

   

 دسترسي به اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني 

 اينبرن  و شدكه هاي اطالع رساني هسبنو.از دانشجويان قادر به اسبفاده از  %80بيش از  -

 مطلوب         
درصو از دانشجويان قادر به اسبفاده از اينبرن  و شدكه هاي اطالع رساني  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب             هسبنو

درصو از دانشجويان قادر به اسبفاده از اينبرن  و شدكه هاي اطالع رساني  60كمبر از  -

 نامطلوب .         هسبنو
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 تناسب فضاي سايت كامپيوتري با تعداد دانشجويان 

  مطلوب.  موجود اس به ازاي هر دانشجو يك مبر مربع فضا در ساي   -

  نسبتاً مطلوب       .موجود اس دانشجو يك مبر مربع فضا در سايب 2-3به ازاي هر  -

  نامطلوب .موجود اس  نفر دانشجو يك مبر مربع فضا در ساي   3براي بيش از -

   

    جمع امتيازات
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 كارگاه ها و آزمايشگاه ها  مالك:  4-6

اين مالك در راسباي امكانات آزمايشگاهي، بيمارسباني، عرصه و ... مبناسب با گروه  تنظي  مي گردد.ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد 

در كارگاه ها و  آزمايشگاه ها، تناسب آزمايشگاه ها با رشبه صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب  زم 

 جمع آوري مي گردد. گروه و نظر هيأت علمي و دانشجويان رفبه مي شود.اطالعات از طريق موير نظر گ

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 آزمايشگاه متناسب با رشته هاي تحصيلي گروه  فضاي

 بمطلو شجو يك مبر مربع فضا در آزمايشگاه اخبصاص داده شوه اس .دان نفر 1-2بازاء   -

 نسبتاً مطلوبنفر  دانشجو يك مبر مربع فضا در آزمايشگاه اخبصاص داده شوه اس . 3-4بازاء  -

  نامطلوب       نفر  به با  يك مبر مربع فضا در آزمايشگاه اخبصاص داده شوه اس . 5هر بازاء  -

   

 تناسب امكانات كارگاه ها و آزمايشگاه با دروس عملي 

 با دروس عملي در نظر گرفبه اس . امكانات آزمايشگاهي موجود مبناسب صو از در 80بيش از  -

 مطلوب          

 نسبتاً مطلوب      امكانات آزمايشگاهي مبناسب با دروس عملي اس . درصو از  60-80بين  -

 نامطلوب            امكانات آزمايشگاهي مبناسب با دروس عملي اس .رصو از د 60كمبر از  -

   

 تجهيز به موقع وسائل آزمايشگاهي ساز و كار

قدل از شروع ني  سال تحصيلي درخواس  وسائل آزمايشگاهي در شورا مطرح و اقوام به تويه مي  -

 مطلوب         .گردد

 آزمايشگاهي در شورا مطرح و اقوام به تويه مي گردددر موقع  زم درخولس  تأمين وسايل  -

 نسبتاً مطلوب                

 نامطلوب         گاهي با مشكالت تويه مي گردد.تويه و تأمين وسايل آزمايش -

   

 دسترسي دانشجويان  به آزمايشگاه و كارگاه 

 مطلوب  آزمايشگاه هسبنواز دانشجويان قادر به اسبفاده از امكانات درصو  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب     دانشجويان قادر به اسبفاده از امكانات آزمايشگاه هسبنو درصو از 80  -60بين  -

 نامطلوب             درصو از دانشجويان قادر به اسبفاده از امكانات آزمايشگاه هسبنو 60كمبر از  -

   

 حضور مسئول يا كارشناس به منظور استفاده بهينه دانشجويان از آزمايشگاه و كارگاه 

 مطلوب     حضور تمام وق  مسئول آزمايشگاه و كارگاه -

 نسبتاً مطلوب        مسئول آزمايشگاه در ساعات ارائه دروس عملي حضور دارد -

 نامطلوب         آزمايشگاه و يا كارگاه فاقو مسئول اس  -

   

    جمع امتيازات: -

 

  



50 

 

 امكانات سمعي و بصري    مالك :5-6

اين مالك در راسباي وسايل آموزشي ) پروژكبور، اساليو، اورهو، ويوئو پروژكبور( تنظي  مي گردد.ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد 

پروژكبوهاي موجود در گروه و تناسب آن با نياز هاي رشبه   صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب 

 به مي شود.اطالعات از طريق موير گروه  جمع آوري مي گردد.  زم در نظر گرف

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 راهم سازي به موقع وسايل كمك آموزشي ف

در شروع ني  سال تحصيلي شوراي گروه در رابطه با بررسي و تجويز  وسائل كمك آموزشي  -

  مطلوب       تشكيل ميگردد.

  نسبتاً مطلوبموقع لزوم نياز خود را به موير گروه اعالم مي كننو.اعضاي هيأت علمي در  -

  نامطلوب  ين اعبدار تويه مي شود.امكانات آموزشي در صورت تأم -

   

 تناسب وسائل آموزشي با نياز هاي گروه 

دروس گروه با توجه به ماهي  آن وسايل آموزشي در نظر گرفبه صو از در 80بيش از  براي -

 مطلوب       شوه اس .

دروس گروه مبناسب با ماهي  آن وسائل آموزشي در نظر گرفبه شوه  درصو از  60-80براي  -

 نسبتاً مطلوب          اس .

نظر گرفبه  دروس گروه مبناسب با ماهي  آن وسايل آموزشي دررصو از د 60كمبر از  براي -

 نامطلوب        شوه اس .

   

 وزشي گروهبه روز بودن وسايل آم

 مطلوب .سال اخير تويه شوه اس  5وسايل آموزشي در درصو از  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب سال اخير تويه شوه اس . 5در صو از وسايل آموزشي در  60-80بين  -

 نامطلوب سال اخير تويه شوه اس . 5در صو از وسائل آموزشي در  60كمبر از  -

   

 وجود برنامه مدون براي استفاده از وسائل آموزشي 

 مطلوب.      وسايل آموزشي در دسبرس هيأت علمي اس  و به سوول  از آن اسبفاده مي كنو -

 مسئولي  اسبفاده از وسائل به عووه يك نفر اس  كه با اساتيو هماهنگ مي نمايو. -

 نسبتاً مطلوب               

 نامطلوب .    در گروه در اخبيار برخي از اعضاي هيأت علمي اس  آموزشياسبفاده از وسائل  -

   

 امكانات گروه براي انتشار نتايج پژوهشي 

درصو امكانات  زم براي انبشار نبايج پژوهشي در اخبيار اعضاي هيأت علمي و  80بيش از  -

 مطلوب      دانشجويان وجود دارد.

براي انبشار نبايج پژوهشي در اخبيار اعضاي هيأت علمي و درصو امكانات  زم  60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب      دانشجويان وجود دارد.

درصو امكانات  زم براي انبشار نبايج پژوهشي در اخبيار اعضاي هيأت علمي و  60كمبر از  -

 نامطلوب      دانشجويان وجود دارد.

   

    جمع امتيازات:
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 پايان نامه ها، فرصت هاي مطالعاتي و سمينارها عامل: 7

 مالك: كيفيت پايان نامه ها    1-7

اين مالك در راسباي اجراي آيين نامه هاي مربوط به پايان نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك بر اساس 

كميبه ، وجود و رعاي  آيين نامه هاي مربوط به پايان تعواد راهنمايي و مشاوره هر يك از اعضاي هيأت علمي، رعاي  تخصص اعضاي 

صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب  ت مسبخرج از پايان نامه،و ارزيابي پايان نامه نامه، تعواد مقا

 جمع آوري مي گردد.  ي شود.اطالعات از طريق نظر خواهي از دانشجويان زم در نظر گرفبه م

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود مستندات مربوط به  آيين نامه و مقررات پايان نامه 

نحوه تووين پايان نامه و وظائف اساتيو كباب آيين نامه و مقررات پايان نامه با شرح كامل  -

 بمطلو   راهنما، مشاور و داوران پايان نامه در گروه موجود اس .

 پايان نامه در گروه موجود اس .آيين نامه مخبصري در خصوص رعاي  مراحل تووين  -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب  در گروه مسبنوات مربوط به آيين نامه و پايان نامه وجود نوارد -

   

 ميزان رعايت آيين نامه و مقررات پايان نامه توسط اعضاي گروه 

صو از آيين نامه و مقررات پايان نامه  توسط اساتيو راهنما و دانشجويان رعاي  در 80بيش از  -

 مطلوب        .مي گردد

راهنما و دانشجويان رعاي  مي گردد.درصو از آيين نامه و مقررات توسط اساتيو  60 -80بين  -

 نسبتاً مطلوب          

ز آيين نامه و مقررات توسط اساتيو راهنما و دانشجويان رعاي  مي رصو اد 60كمبر از  براي -

 نامطلوب          گردد.

   

 برنامه ريزي مدون در خصوص ارزيابي تكويني پايان نامه 

نامه ارائه مي ماه يك سميناردانشجويي با حضور دانشجويان در رابطه با پيشرف  پايان  6هر  -

 مطلوب         .گردد

هرسال يك سميناردانشجويي با حضور دانشجويان در رابطه با پيشرف  پايان نامه ارائه مي  -

 نسبتاً مطلوب         .گردد

 نامطلوب يك سمينار دانشجويي با حضور ساير دانشجويان قدل از دفاع ارائه مي شود -

   

 استفاده از اساتيد همسان ساير گروه هاي همسان در راهنمايي و مشاوره پايان نامه 

 مطلوب      مبناسب با موضوع پايان نامه از ساير اساتيو گروه هاي همسان اسبفاده مي شود. -

 نسبتاً مطلوب   .گروه هاي همسان اسبفاده مي شوداز برخي از اساتيو  -

 نامطلوب      بعنوان مشاوره و راهنمايي اسبفاده نمي شود.از ساير گروه هاي همسان  -

   

 تناسب عناوين پايان نامه ها با تخصص اعضا ي كميته 

اساتيو راهنما و مشاوران پايان نامه براساس موضوع و مبناسب با تخصص آنوا انبخاب مي  -

 مطلوب         شونو.

مشاوران پايان نامه بر اساس شرايط موجود انبخاب اساتيو راهنما بر اساس موضوع وتخصص و  -

 نسبتاً مطلوب        .مي شونو

 نامطلوب ر اساس ظرفي  گروه تعيين مي شوداساتيو راهنما و مشاوران پايان نامه ها ب -
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 وجود ساز و كار در خصوص استفاده از نتايج پايان نامه ها  -

 مطلوب تويه خالصه نبايج پايان نامه توسط دانشجو با راهنمايي اسباد و ارائه آن به ذينفعان -

نسبتاً هنمايي اسباد  جو  كبابخانه گروهتويه خالصه نبايج پايان نامه توسط دانشجو با را -

  مطلوب

  نامطلوباسبفاده از نبايج پايان نامه پيش بيني نشوه اس برنامه خاصي براي  -

   

    جمع امتيازات:
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 مالك: سمينارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه   2-7

ك با توجه به  ارزيابي اين مال اين مالك بر اساس سياس  هاي گروه در رابطه با توليوات علمي و ارائه نبايج حاصل از تحقيقات مي باشو.

صورت تعواد سمينارها و همايش هاي گروه و مشارك  اعضاي هيأت علمي در برگزاري آنوا و تعواد مقا ت ارائه شوه در اين سمينارها 

نظر  ك بر اساساين مالاطالعات مربوط مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.

 خواهو بود.  د اسناد موجو موير گروه و 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود ساز و كار مدون و مستند در خصوص سياست هاي گروه در برگزاري سمينار ها

 وبمطل  .كميبه اجرايي دائمي در خصوص برگزاري سمينارها وجود دارد -

سمينار تشكيل و امور مربوط به سمينارها را پيگيري مي نمايوبطور موردي يك كميبه اجرايي  -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب    بنورت در گروه سمينار تشكيل مي شود -

   

 شركت اعضاي هيأت علمي و محققين در برگزاري سمينار 

كننو.درصو اعضاي هيأت علمي و محققين مربوط به رشبه در سمينار شرك  مي  80بيش از  -

 مطلوب         

 نسبتاً مطلوب  اعضاي هيأت علمي و دانشجويان مربوط به گروه در سمينار شرك  مي كننو -

 نامطلوب    .اعضاي هيأت علمي در سمينار شرك  مي كننو -

   

 تعداد سمينارهاي برگزارشده

 مطلوب    يك سمينار در پايان هر ني  سال تحصيلي -

 نسبتاً مطلوب    تحصيلييك سمينار در پايان هر سال  -

 نامطلوب    كمبر از يك سمينار در هر سال تحصيلي -

   

 ه از نتايج سمينارهاي برگزار شدهاستفاد

كميبه ويژه اي تشكيل و نبايج سمينار را بررسي و دسباوردهاي آن را در پس از پايان سمينار  -

 مطلوب      اخبيار ذينفعان قرار مي دهو.

 نسبتاً مطلوب   .بصورت مقاله در اخبيار ذينفعان قرار مي گيردنبايج سمينار  -

 نامطلوب      .مينار منبشر نمي شودنبايج س -

   

 تشويق و ترغيب دانشجويان در برگزاري همايش هاي دانشجويي 

در اخبيار گذاشبن امكانات و  حماي  آنان وتشويق دانشجويان به تشكيل كميبه دانشجويي و  -

 مطلوب  توسط موير گروه و اعضاي هيأت علمي تجويزات  زم براي آنان

 نسبتاً مطلوب    شويق دانشجويان به تشكيل كميبه دانشجويي -

د.سياس  ويژه ايي براي مشارك  دانشجويان در برگزاري سمينارهاي دانشجويي وجود نوار -

 نامطلوب          

   

    امتيازات:جمع  -
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 مالك: قراردادهاي پژوهشي   3-7

ن مالك بر اساس سياس  هاي گروه در رابطه با توليوات علمي و ارائه نبايج حاصل از تحقيقات مي باشو. ارزيابي اين مالك با توجه به  اي

تعواد سمينارها و همايش هاي گروه و مشارك  اعضاي هيأت علمي در برگزاري آنوا و تعواد مقا ت ارائه شوه در اين سمينارها صورت 

اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.اطالعات مربوط اين مالك بر اساس نظر  مي گيرد.امبياز

 موير گروه و  اسناد موجود  خواهو بود. 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 ساز و كار مدون و مستند براي وضع و اجراي قراردادهاي پژوهشي  وجود

مربوط به پژوهش اعضاي هيأت علمي و گروه در شوراي پژوهشي مطرح وبه  هر نوع قرارداد -

 بمطلو        .تصويب مي رسو

قراردادهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي با ساير سازمان هاي ذيربط با اطالع موير گروه و  -

 نسبتاً مطلوب           .پژوهشي صورت مي گيردشوراي 

ت علمي با ساير سازمان ها نيس .شوراي پژوهشي در جريان عقو قرارداد پژوهشي اعضاي هيأ -

  نامطلوب                     

   

 تعداد قرار دادهاي پژوهشي با ساير سازمان هاي ذيربط  -

 مطلوب اعضاء از طريق عقو  قراردادها با ساير سازمان ها همكاري دارنو درصو  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب ير سازمان ها همكاري دارنو   درصو اعضاء از طريق عقو قرارداد با سا 60-80بين -

 نامطلوب    عقو قرارداد ها با ساير سازمان ها همكاري دارنو.در صو اعضاء از طريق  60كمبر از  -

   

 ي استفاده از قرارداد هاي پژوهشيوجود ساز و كاري مشخص برا

 مطلوب هنگام عقو قرارداد با ساير سازمان ها  نيازهاي گروه در نظر گرفبه مي شود. -

 نسبتاً مطلوب .قرار مي گيرددرصو معيني از از اعبدارات مربوط به قرارداد در اخبيار گروه  -

 نامطلوب  .اعبدارات مربوط به هر قرارداد مربوط به مجري طرح اس  -

   

 فراهم آوردن تسهيالت به منظور عقد قرار داد پژوهشي 

شرايط  زم براي عقو قراردادهاي پژوهشي بين اعضاء و سازمان هاي ذيربط كامالً فراه  اس . -

 مطلوب            

.اعضاي هيأت علمي از شرايط  زم براي عقو قراردادهاي پژوهشي بوره منو مي شودبرخي از  -

 نسبتاً مطلوب             

 نامطلوب           در عقو قراردادهاي پژوهشي همكاري از طرف موير گروه صورت نمي گيرد -

   

    جمع امتيازات:
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 امل : دانش آموختگان ع8

  مالك : ادامه تحصيل دانش آموختگان 1-8

الك با توجه به  تعواد ارزيابي اين م اين مالك بر اساس سياس  ها و برنامه هاي گروه به منظور ادامه تحصيل دانشجويان تنظي  مي گردد.

ي باشوو براي هر نشانگر صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... م پذيرفبه شوگان در مقاطع تحصيلي با تر در داخل و خارج كشور  

 اسناد موجود  خواهو بود. ن مالك براساس بررسي اطالعات مربوط ايجمع آوري ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 نسبت دانشجوياني كه به مقاطع تحصيلي باالتر راه يافتند

 بمطلو  تحصيلي راه يافبنو.درصو و بيشبر دانش آموخبگان در مقاطع  50 -

 نسبتاً مطلوب  در دانش آموخبگان در مقاطع تحصيلي راه يافبنو 50تا  25بين  -

  نامطلوب  .در صو دانش آموخبگان در مقاطع تحصيلي راه يافبنو 25كمبر از  -

   

نسبت ادامه تحصيل  دانش آموختگان در رشته تحصيلي خود به كل دانش 

 آموختگان 

 مطلوباز دانش آموخبگان در رشبه تحصيلي خود ادامه تحصيل داده انو درصو  80بيش از  -

 و.ز دانش آموخبگان در رشبه تحصيلي خود ادامه تحصيل داده اندرصو ا 60-80بين -

 نسبتاً مطلوب         

 .صو از دانش آموخبگان در رشبه تحصيلي خود ادامه تحصيل داده انودر  60كمبر از  -

 نامطلوب          

   

 نسبت دانش آموختگاني كه در خارج از كشور ادامه تحصيل داده اند 

ور ادامه تحصيل داده انو خارج از كش ش آموخبگان با اسبفاده از بورس نفر از دان 3-2بين  -

 مطلوب        ()هر سال

يك نفر از دانش آموخبگان با اسبفاده از بورس خارج از كشور ادامه تحصيل داده انو  -

 طلوبنسبتاً م        )هرسال(

 براي ادامه تحصيل در نظر گرفبه نشوه اس   سوميه ايي براي بورس خارج از كشور  -

 نامطلوب         

   

 وجود ساز وكاري براي ادامه تحصيل دانش آموختگان  -

ادامه تقاء و حماي  دانشجويان در جو  وجود برنامه و راهكارهاي موون و مشخص براي ار -

 مطلوب         تحصيل

 در جو  ادامه تحصيلوجود برنامه هاي تشويقي و حماي  براي برخي از دانشجويان  -

 نسبتاً مطلوب         

 نامطلوب  ادامه تحصيل دانشجويان از برنامه خاصي پيروي نمي كنوگروه براي  -

   

    جمع امتيازات: -
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 ارتباط گروه با دانش آموختگان پس از فارغ التحصيلي  مالك: 2-8

در جو  ارتقاء سطح دانش فارغ البحصيالن و آشنايي آنوا با دانش روز و يافبه هاي   اين مالك بر اساس سياس  ها و برنامه هاي گروه

ه به تعواد سمينارهاي مشبرك گروه با ساير سازمان هاي ذيربط، تنظي  تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك با توج مرتدط با رشبه جويو 

صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ساليانه آيين نامه به منظورادامه تحصيل دانش آموخبگان و همايش هاي 

 خواهو بود.  موجود و نظر موير گروه  ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.جمع آوري اطالعات مربوط اين مالك براساس بررسي اسناد

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود ساز وكار مدون در خصوص ادامه تحصيل دانش آموختگان  در گروه 

.پذيرش فارغ البحصيالن گروه براي ادامه تحصيل بر اساس آيين نامه گروه صورت مي گيرد -

 بمطلو         

 آيين نامه دانشگاه صورت مي گيردپذيرش دانشجويان ممباز براي ادامه تحصيل بر اساس  -

 مطلوبنسبتاً          

 .ساز و كار موون ومشخصي براي پذيرش دانش آموخبگان گروه وجود نوارد -

  نامطلوب         

   

 طرح هاي مشترك اعضاي هيأت علمي با دانش آموختگان 

 مطلوب ش آموخبگان طرح هاي مشبرك دارنودرصو از اعضاي هيأت علمي با دان 60بيش از  -

 .دانش آموخبگان طرح هاي مشبرك دارنودرصو از اعضاي هيأت علمي با  30-60بين  -

 نسبتاً مطلوب                 

 نامطلوب درصو از اعضاي هيأت علمي با دانش آموخبگان طرح هاي مشبرك دارنو  30 كمبر از -

   

 مشترك با ساير سازمان هاي ذيربط سمينار هاي

 مطلوب       ط تشكيل مي شودهر ساله يك سمينار مشبرك با دسبگاه هاي ذيرب -

 نسبتاً مطلوب    سمينارهاي مشبرك با ساير سازمان هاي ذيربط بطور موردي تشكيل مي شود -

با ساير سازمان هاي ذيربط پيش بيني نشوه  برنامه ايي براي برگزاري سمينار هاي مشبرك  - -

 نامطلوب         .اس 

   

 عالقه مندي دانش آموختگان براي ارتباط با گروه 

 مطلوب درصو از دانش آموخبگان در مراس  مخبلف گروه شرك  مي كننو 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب    درصو از دانش آموخبگان در مراس  مخبلف گروه شرك  مي كننو 60-80بين  -

 نامطلوب .      شرك  مي كننودرصو از دانش آموخبگان در مراس  مخبلف گروه  60كمبر از  -

   

 الزامات و مشوق هاي تدارك ديده شده گروه  براي ارتباط با دانش آموختگان 

 راهكار هاي تشويقي  ويژه ايي جو  ارتداط  فارغ البحصيالن  در گروه پيش بيني شوه اس  -

  مطلوب         

 روش هاي انگيزشي اسبفاده شوه اس  به منظور ارتداط با برخي از دانش آموخبگان از  -

 نسبتاً مطلوب          

 .برنامه تشويقي خاصي براي ارتداط دانش آموخبگان  در گروه در نظر گرفبه نشوه اس  -

   نامطلوب         

   

 همايش ساالنه فارغ التحصيالن 

 مطلوب در گروه برگزار مي گردد.هر سال يك همايش براي گرد همايي كليه فارغ البحصيالن  -

 تاً مطلوبنسب        موارد خاص تشكيل مي شودهمايش فارغ البحصيالن بر حسب  -

 نا مطلوب           برنامه خاصي براي گرد همايي فارغ البحصيالن  در گروه وجود نوارد -
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    امتيازات:جمع 
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  مالك : مقاله و آثار علمي دانش آموختگان 3-8

اين مالك بر اساس سياس  ها ي گروه در رابطه با توليوات علمي دانش آموخبگان  تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك بر اساس تعواد 

مقا ت ، كباب هاي دانش آموخبگان و شرك  آنان در سمينارها صورت مي گيرد.امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر 

بررسي اسناد موجود  نظرات دانش آموخبگان و به مي شود.جمع آوري اطالعات مربوط اين مالك براساس ضرايب  زم در نظر گرف

 خواهو بود. 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 متوسط تعداد عناوين كتاب هاي منتشر شده توسط دانش آموختگان 

 ب مطلو    دانشجوي تحصيالت تكميلي يك كباب 5به ازاء هر  -

 نسبتاً مطلوب            نفر دانشجوي تحصيالت تكميلي يك كباب 10ه ازاء هر ب -

  نامطلوب             دانشجوي تحصيالت تكميلي يك كباب 20به ازاء هر  –

   

تعداد مقاالت ارائه شده در سمينار هاي داخلي و خارجي توسط دانش  

 سال گذشته 2در آموختگان  

.نفر دانش آموخبه تحصيالت تكميلي يك نفر درسمينار مقاله ارائه داده اس  1-3به ازاء هر  -

 مطلوب       

.نفر دانش آموخبه تحصيالت تكميلي يك نفر درسمينار مقاله ارائه داده اس  4-6به ازاء هر -

 نسبتاً مطلوب        

.نفر دانش آموخبه تحصيالت تكميلي يك نفر درسمينار مقاله ارائه داده اس  7-10به ازاء هر  -

 نامطلوب        

   

 سال گذشته  2تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر در 

  مطلوب   نفر دانش آموخبه يك مقاله 1-3به ازاء هر  -

 نسبتاً مطلوب   نفر دانش آموخبه يك مقاله 4-6به ازاء هر  -

 نامطلوب    نفر دانش آموخبه يك مقابه 7-10به ازاء هر  -

   

    جمع امتيازات:
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  مالك: سرنوشت شغلي دانش آموختگان 4-8

اين مالك با توجه به راهكار هاي تعيين شوه در گروه به منظور جذب و اسبخوام  دانش آموخبگان  تنظي  مي گردد. ارزيابي اين مالك با 

توجه به تعواد دانش آموخبگان جذب شوه در سازمان هاي دولبي و غير دولبي  و ايجاد اشبغال و كار آفريني  صورت مي گيرد.امبياز اين 

مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.جمع آوري اطالعات مربوط اين مالك براساس بررسي اسناد  مالك ......

 موجود و نظر خواهي دانش آموخبگان خواهو بود. 

 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 نسبت دانش آموختگان شاغل به بيكار 

 بمطلو   بيكاردانش آموخبه يك  10به ازاء هر  -

 . نسبتاً مطلوب    دانش آموخبه يك بيكار 5به ازاء هر  -

  نامطلوب   نفر دانش آموخبه يك بيكار 3به ازاء هر  -

   

 كارآفريني دانش آموختگان 

 هاي مربوطه مشغول فعالي  هسبنودرصو از دانش آموخبگان در واحو  50بيش از  -

 مطلوب         

 آموخبگان در واحوهاي مربوطه مشغول فعالي  هسبنودرصو از دانش   25-50بين  -

 نسبتاً مطلوب         

 .اي مربوط مشغول فعالي  هسبنودر صو از دانش آموخبگان در واحو ه 25كمبر از  -

 نامطلوب         

   

مرتبط با رشته تحصيلي آنها مي  ت دانش آموختگان شاغلي كه شغل آناننسب

 باشد 

 درصو از فارغ البحصيالن در رشبه تحصيلي خود مشغول فعالي  هسبنو 80بيش از  -

 مطلوب        

 درصو از فارغ البحصيالن در رشبه تحصيلي خود مشغول فعالي  هسبنو 60-80بين  -

 نسبتاً مطلوب        

 .رشبه تحصيلي خود مشغول فعالي  هسبنودرصو از فارغ البحصيالن در  60كمبر از  -

 نامطلوب        

   

    جمع امتيازات:
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  مالك :  نظر مديران درباره توانايي هاي دانش آموختگان 5-8

ا توجه به سياس  هاي گروه در رابطه با تعيين اثر بخشي و اسبفاده از بازخورد نبايج حاصل از اجراي برنامه هاي درسي گروه اين مالك ب

صورت مي  الك بر اساس ميزان رضاي  كارفرمايان از دانش ، نگرش و موارت دانش آموخبگان ارزيابي اين م تنظي  مي گرد د. 

 باشوو براي هر نشانگر ضرايب  زم در نظر گرفبه مي شود.جمع آوري اطالعات مربوط اين مالك براساسگيرد.امبياز اين مالك ...... مي 

 خواهو بود.   تنظي  پرسشنامه و نظر خواهي از مويران ذيربط

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 رضايت مديران از سطح دانش فارغ التحصيالن 

 .وبمطل زم در رابطه با موضوع تخصصي را دارنو .در صو اطالعات و دانش  80از بيشبر  -

  نسبتاً مطلوب درصو اطالعات و دانش  زم در رابطه با موضوع تخصصي را دارنو 60-80بين  -

  مطلوب نا  موضوع تخصصي را دارنودرصو اطالعات و دانش  زم در رابطه با  60كمبر از  -

   

 از مهارت هاي تخصصي دانش آموختهرضايت مديران 

 مطلوب   از دانش آموخبگان توانايي انجام وظايف مربوطه را دارنو درصو  80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب    ز دانش آموخبگان توانايي انجام وظايف مربوطه را دارنودرصو ا 60-80بين -

 در صو از دانش آموخبگان در رشبه تحصيلي خود ادامه تحصيل داده انو  60كمبر از  -

 مطلوب نا         

   

 رضايت مديران از عالقه به كار و تعهد و وجدان كار  -

 مطلوب .در صو دانش آموخبگان تمايل و عالقه به كار خود دارنو 80بيش از  -

 نسبتاً مطلوب  عالقه به كار خود دارنودرصو دانش آموخبگان تمايل و  60-80بين  -

 نامطلوب  در صو دانش آموخبگان تمايل و عالقه به كار خود دارنو 60كمبر از  -

   

    جمع امتيازات:
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 درسي مالك : نظرات دانش آموختگان در باره برنامه هاي آموزشي و  6-8

الك بر اساس پرسشنامه . ارزيابي اين ممنظور اسبفاده در ارزيابي بروني اس اين مالك در راسباي بررسي عملكرد گروه هاي آموزشي به 

امبياز اين مالك ...... مي باشوو براي هر نشانگر ضرايب  زم در نظر از كليه فعالي  هاي آموزشي ، پژوهشي و مويريبي گروه مي باشو. 

تحصيل مي باشو. بوين ترتيب كه دانشجويان در فراينو اخذ گواهي  از طريق نظر سنجي از دانشجويان پس از اتمامگرفبه مي شود.اطالعات 

 .فراغ  از تحصيل به مركز ارزيابي دانشگاه) مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي( مراجعه و پرسشنامه مربوطه را تكميل نماينو

 . ك از طرف مركز مطالعات دانشگاه تنظيم خواهد شداين مال به  مربوطپرسشنامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


