بسمهتعالی

ارزشیابی درونی ،مرحله آغازین کاربرد "الگوی اعتبارسنجی" و ترسیم مسیری برای سنجش مؤسسه
و خود – تحلیلگری برنامهها ،مدیریت برنامهها و نیز اجرای آنهاست
با توجه به این که گروههای آموزشی به عنوان زیرنظام دانشگاه به حساب میآیند و بهبود کیفیت دانش گاه وابس هه ب ه بهب ود کیفی ت
گروههای آموزشی آن (به ویژه گروههای علوم پایه که اساس و پایه سایر گروههای آموزشی دانشگاه هسهند) است ،ارزیابی درونی در ای ن
گروهها گامی مؤثر در رشد کیفی نظام آموزش عالی خواهد بود.
ارزیابی درونی فرایندی است که در آن اعضاء هیئت علمی گروه قضاوت مسهندی را در خصوص عملکرد خود به عمل م یآورن د
و تعیین میکنند که در تفکرات جاری برای ارتقاءکیفیت در چه جایگاهی قرار دارند و در نهایت از نهایج حاصله به عن وان دادهه ایی ب رای
برنامهریزی به منظور بهبود فعالیتهای آینده اسهفاده مینمایند .ارزیابی درونی نه فقط برای تحلیل نق ا ق وت و ف ع

و اراپ ه پیش نهادات

بلکه برای اصالح مشکالت و اجرای راهحلها نیز کاربرد دارد.
تجربه کوتاه مدت عملی فرایند ارزیابی درونی در نظام آموزشی نشان می دهد ک ه روشه ای اعم ا ش ده باع ر رح ابهام ات و
سؤاالتی از رف مجریان و مدیران گردیده است .بنابراین ،الزم است روشهای سهلتر و سریعتری برای اجرای آن در نظر گرفت .مضاف
بر این که ارزیابی درونی ویژه گروههای علوم پایه نیز در نظر گرفهه نشده بود .ارزیابی درونی گروههای آم وزش عل وم پای ه در س ه مرحل ه
انجام خواهد گرفت .در مرحله او به منظور آشنایی اعضاء هیئت علم ی ب ا تعی ین مالکه ا ،نش انگرها و اس هانداردها ای ن مجموع ه تنظ یم
گردیده که شامل دو بخش است:
بخش او آن دارای  8حوزه 54 ،مالک و  052نشانگر است .با توج ه ب ه ای ن ک ه در ارزی ابی درون ی کلی ه مالکه ا ،نش انگرها و
اسهانداردها میبایست توسط گروه آموزشی تدوین گردد ،الزم است این بخش توسط اعض اء هیئ ت علم ی هم راه ب ا م دیر گ روه بررس ی
گردد .در بخش دوم دسهورالعمل تهیه ابزار و نحوه جمعآوری ا العات اراپه ش ده اس ت .ب ا توج ه ب ه ای ن دس هورالعمل ،گ روه آموزش ی
میتواند در صورت نیاز تغییرات الزم در خصوص گویهها و مقیاسهای پیشنهاد شده به عمل آورد و به دبیرخانه ارسا نماید.

دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی
بهداشت و تخصصی
1

ارزیابی کیفیت گروههای آموزشی علوم پایه

کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی یک گروه آموزشی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد:
 -1اهداف گروه آموزشی:
 اهداف کلی گروه چیست؟آیا توافق درباره اهداف صورت گرفهه است؟ -افراد ذیربط و ذیصالح چه انهظاراتی از برنامههای آموزشی و پژوهشی گروه دارند؟

 -2میزان موفقیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 میزان موفقیت در اجرای برنامههای درسی میزان موفقیت در بکارگیری پژوهشهای تدریس نوین میزان موفقیت در بهبود گزینش دانشجو میزان موفقیت در تجهیز آزمایشگاه و فضاهای آموزشی -میزان موفقیت در اجرای رحهای پژوهشی و پایاننامهها

برنامهریزی برای انجام ارزیابی درونی
ارزیابی درونی در قالب یک چهارچوب نظامدار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده به شرح زیر انجام میگیرد:
الف -مرحله اول :تدوین حوزهها ،مالکها و نشانگرها :در این مرحله مقدمات انجام ارزیابی و شرایط الزم جه ت اج را مهی ا
میگردد .در این مرحله اقدامات زیر صورت میگیرد:
آشنا کردن اعضاء گروه یا فرورت ،فلسفه و فرایند ارزیابی درونی تشکیل کمیهه راهبردی ارزیابی درونی مهشکل از  3تا  4نفر عضو هیئت علمی تصریح و شفافسازی رسالت و اهداف گروه آموزشی تعیین حوزهها ،مالکها و نشانگرهای مورد ارزیابی و توافق در خصوص آنها بین اعضاء هیئت علمی -تعیین الزامات قضاوت (سطح مطلوب یا اسهانداردها) درباره کیفیت نشانگرها
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ب -مرحله دوم یا گردآوری و تحلیل دادهها :در این مرحله با توجه به اهداف و شرایط تعیین ش ده ،اق دام ب ه اج رای ارزی ابی
میگردد .در این مرحله هر یک از اعضاء کمیهه راهبردی مسئولیت اجرای یک قسمت از آن را به عهده خواهد گرفت .اقداماتی که در
این مرحله صورت میگیرند عبارتند از:
 راحی و تدوین ابزار گردآوری دادهها جمعآوری ،تنظیم و اسهخراج دادهها تجزیه و تحلیل ،تفسیر و قضاوت در مورد دادههاج -مرحله سوم :تدوین گزارش و پیگیری نتایج حاصل از ارزیابی :هر یک از اعضاء کمیهه راهبردی نهایج بررسیهای خود
را در قالب گزارشی تهیه نموده و در کمیهه به ا الع سایر اعضاء میرساند .سپس ،پیش نویس گزارش اولیه در اخهیار کلیه اعضاء هیئت
علمی گروه قرار میگیرد .این گزارش در جلسهای که کلیه اعضاء هیئت علمی حضور دارند ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از
تصویب ،گزارش نهایی تدوین میگردد .مدیر گروه براساس نهایج حاصل از انجام ارزیابی درونی و نمایان ش دن نق ا ق وت و ف ع
اقدام به برنامهریزی برای بهبود وفعیت گروه مینماید .در مرحله تدوین گزارش نهایی ،پیشنهادات به منظور رفع نارساپیه ای گ روه و
ارتقاء کیفیت در سه سطح بقهبندی میگردد:
 پیشنهادات مربو به گروه آموزشی پیشنهادات مربو ه به دانشکده -پیشنهادات مربو به دانشگاه

امتیازدهی و تعیین سطح مطلوب نشانگرها
پس از تعیین حوزهها ،مالک و نشانگرها برای هر یک از آنها براساس میزان اهمیت آن امهیاز در نظر گرفهه میشود برای
هشت حوزه ارزیابی مالکها و نشانگرها تعیین شده که براساس موارد زیر امهیازبندی شده است.
حوزه اول ،رسالت ،اهداف و جایگاه سازمانی ،که دارای  8مالک و  101امتیاز به شرح زیر است:

مالک او  61امهیاز (و هرنشانگر  0امهیاز) ،مالک دوم 32 :امهیاز (و هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک سوم  9امهیاز (و هر نشانگر 3
امهیاز) ،مالک چهارم  62امهیاز (و هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک پنجم  8امهیاز (و هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک ششم  8امهیاز (و هر
نشانگر  0امهیاز) ،مالک هفهم  62امهیاز (و هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک هشهم  65امهیاز (و هر نشانگر  0امهیاز).
حوزه دوم ،برنامههای آموزشی که دارای  3مالک و  33امتیاز به شرح زیر است:
مالک او  60امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک دوم  65امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک سوم  62امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز)
حوزه سوم ،هیئت علمی دارای  1مالک و  10امتیاز به شرح زیر است:
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مالک او  62امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک دوم  62امهیاز (هر نشانگر  0/4امهیاز) ،مالک سوم  60امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز ،
مالک چهارم  8امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک پنجم  62امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز)
حوزه چهارم ،دانشجو که دارای  7مالک و  00امتیاز به شرح زیر است:
مالک او  61امهیاز (و هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک دوم  9امهیاز (هر نشانگر  3امهیاز) ،مالک سوم  62امهیاز (هر نشانگر 0/4
امهیاز) ،مالک چهارم  60امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک پنجم  9امهیاز (هر نشانگر  3امهیاز) ،مالک ششم دارای  05امهیاز (هر
نشانگر دارای  5امهیاز) ،مالک هفهم  62امهیاز و هر نشانگر  0/4امهیاز).
حوزه پنجم ،راهبردهای یادگیری  /بازدهی  /دارای  3مالک و  51امتیاز به شرح زیر است:
مالک او  02امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک دوم  64امهیاز و هر نشانگر ( 3امهیاز) ،مالک سوم  64امهیاز (هر نشانگر 3
امهیاز) ،مالک چهارم  64امهیاز (هر نشانگر  3امهیاز).
حوزه ششم ،امکانات و تجهیزات آموزشی که دارای  1مالک و  53امتیاز به شرح زیر است:
مالک او  62امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک دوم  60امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،مالک سوم  60امهیاز (هر نشانگر  0امهیاز) ،
مالک چهارم  64امهیاز (هر نشانگر  3امهیاز) ،مالک پنجم  64امهیاز (هر نشانگر  3امهیاز).
حوزه هفتم ،پایاننامهها که دارای سه مالک و  31امتیاز به شرح زیر است:
مالک او  68امهیاز (و هر نشانگر  3امهیاز) ،مالک دوم  64امهیاز (هرنشانگر  3امهیاز) ،مالک سوم  60امهیاز (هرنشانگر  3امهیاز)
حوزه هشتم ،دانشآموختگان که دارای  5مالک و  70امتیاز به شرح زیر است:
مالک او  60امهیاز (و هرنشانگر  3امهیاز) ،مالک دوم  68امهیاز (هرنشانگر  3امهیاز) ،مالک سوم  9امهیاز (هرنشانگر  3امهیاز)،
مالک چهارم  9امهیاز (هر نشانگر  3امهیاز) ،مالک پنجم  9امهیاز (هرنشانگر  3امهیاز) و مالک ششم دارای  63امهیاز است.
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 -1حوزه رسالت ،اهداف و جایگاه سازمانی
 - 1-1مالک رسالت و اهداف گروه
این مالک براساس رسالت و اهداف تشکیل دورهها ،رشههها و مقا ع تحصیلی ،سرفصل و برنامههای درسی مربو به آن تدوین شده است،
ارزیابی این مالک با توجه به کهابچه راهنمای آموزشی گروه ،رح درس اعضاء هیئت علمی ،صورت جلسات موجود در گروه انجام
خواهد گرفت .حداکثر امهیازات این مالک  ..............است که برای هر یک از نشانگرهای آن مهناسب با امهیاز تعیین شده صورت گیرد.
جمعآوری از ریق مصاحبه با مدیر گروه ،انهشار راهنمای آموزش گروه؛ بررسی اسناد و نظرخواهی از اعضاء هیئت علمی انجام میگیرد.
نـــشانــــگر

مطلوب

وجود سند رسالت و اهداف در گروه
 رسالت و اهداف رشهه در گروه موجود است و توسط اعضاء گروه مورد توجه و بازبینی قرار میگیرد.مطلوب
 رسالت و اهداف رشهه در گروه موجود است .نسبتاً مطلوب رسالت و اهداف رشهه درگروه موجود نیست .نامطلوبتعداد جلسات اعضاء هیئت علمی در تدوین اهداف گروه
در آغاز ترم تحصیلی جدید شورای بازنگری اهداف با توجه به نیازهای جامعه ،گروه تشکیل میشود .مطلوب شورای بازنگری اهداف گروه بنا به درخواست گروه با توجه به نیاز جامعه با اعضاء هیئت علمی تشکیل میشود .نسبتاًمطلوب
 -به منظور بازنگری اهداف گروه و رشهه جلسه ویژهایی تشکیل نمیشود .نامطلوب

شرکت نماینده دانشجویان در جلسه شورای آموزشی گروه
 نماینده دانشجویان عضو شورای گروه در بازنگری اهداف است .مطلوب نماینده دانشجویان به عنوان عضو مدعو در برخی جلسات آموزشی شرکت دارد نسبتاً مطلوب نماینده دانشجویان عضو شورای آموزش گروه است .نامطلوبدستورالعملهای تدوین شده در گروه به منظور بررسی میزان تحقق اهداف گروه
در مورد تحقق اهداف گروه تصمیمات شورای گروه به صورت دسهورالعمل تنظیم میگردد .مطلوب شورای آموزش گروه جهت بررسی اهداف گروه آموزشی تشکیل و نهیجهگیری صورت میگیرد .نسبتاًمطلوب
 جهت بررسی میزان تحقق اهداف گروه توافق و دسهورالعمل وجود ندارد .نامطلوبجلسات تشکیل شده با حضور اعضاء هیئت علمی دانشجویان در خصوص آشنایی با اهداف
گروه
 اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در جلسات حضوری فعا دارند .مطلوب جلسات با حضور تعداد معدودی از اعضاء هیئت علمی و دانشجویان صورت میگیرد .نسبتاً مطلوب جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی دانشجویان با اهداف گروه ،شورای گروه جلسهای تشکیل نمیدهد.نامطلوب
تهیه راهنمای آموزش برای هر یک از مقاطع و رشته تحصیلی در گروه
 در آغاز سا تحصیلی کهابچه راهنمای آموزشی برای هر یک از مقا ع تنظیم و منهشر میگردد .مطلوب کهابچه راهنمای آموزش مربو به سالهای قبل منهشر میشود .نسبتاً مطلوب -گروه کهابچه ر اهنمای آموزشی ندارد .نامطلوب
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

تصریح قابلیتهای و صالحیتهای مورد انتظار از دانشآموختگان
 قابلیتها و مهارتهای دانشآموخهگان از شروع تحصیل برای آنها کامالً روشن است .مطلوب -برخی از قابلیتها و مهارتهای دانشآموخهگان برای آنها روشن شده است.

نسبتاً مطلوب

 دانشجویان در مورد قابلیتها و مهارتهای آنها پس از فارغ الهحصیلی آگاهی ندارند .نامطلوبوجود نظام مدون برای پایش برنامههای آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت
 فعالیتهای آموزش ،پژوهشی در عرفه خدمات تخصصی گروه براساس برنامه مدون گروه انجام میگیرد.مطلوب
 فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و عرفه خدمات گروه بر اساس برنامه دانشکده انجام میگیرد .نسبتاً مطلوب برنامه مدون و از قبل پیشبینی شده برای فعالیتهای گروه وجود ندارد .نامطلوبجمع امتیازات
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 - 2-1مالک مدیریت گروه
ارزیابی این مالک براساس عملکرد و سازماندهی و هماهنگی عوامل مخهل

گروه توسط مدیر گروه تنظیم گردیده است تعداد جلسات

آموزشی و پژوهشی گروه ،تصمیمات اتخاذ شده در جلسات حضور به موقع اساتید در محل کار ،فعا بودن دانشجویان در گروه ،اجرای
دقیق و صحیح آییننامهها توسط مدیر گروه ،حضور تمام وقت مدیر گروه صورت میگیرد .امهیاز این مالک  .................است و هر
نشانگر دارای امهیاز خاصی است جمعآوری ا العات از ریق مصاحبه با مدیر گروه و نظر اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در مورد مدیر
گروه صورت میگیرد.

نـــشانــــگر

مطلوب

مرتبه علمی مدیر گروه
 دانشیار به باال .مطلوب -اسهادیار.

نسبت ًا مطلوب

 -مربی.

نامطلوب

حضور مدیر گروه
 بیش از  1ساعت در روز در گروه حضور دارند .مطلوب بین  3-1ساعت در روز در گروه حضور دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  3ساعت در روز در گروه حضور دارند .نامطلوبرعایت مقررات و آییننامههای آموزشی
 بیش از  82درصد از مساپل دانشجویان براساس مقررات و آییننامههای آموزشی بررسی میگردد .مطلوب بین  12-82درصد از مساپل دانشجویان براساس مقررات و آییننامههای آموزشی بررسی میگردد .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد مساپل دانشجویان براساس مقررات و آییننامههای آموزشی بررسی میشود .نامطلوب

تشکیل به موقع کالسهای درسی براساس برنامه درسی مدون و تقویم دانشگاهی
 بیش از  82درصد کالسهای درس براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل میشود مطلوب بیش از  12تا  82درصد کالسهای درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل میشود .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد کالسهای درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل میشود .نامطلوب

رعایت آییننامه در خصوص ارائه دروس اعضاء هیئت علمی
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی براساس آییننامه آموزشی دانشگاه تدریس مینمایند .مطلوب  12-82درصد از اعضاء هیئت علمی براساس آییننامه آموزشی دانشگاه تدریس مینمایند .نسبتاً مطلوبکمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی برای آییننامه آموزشی دانشگاه تدریس مینمایند .نامطلوببرقراری نظم و هماهنگی در گروه برای حضور به موقع و کامل هیئت علمی و کارکنان در محل
 بیش از  82درصد اعضاء هیئت علمی و کارکنان بق مقررات حضور تمام وقت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از اعضاء هیئت علمی و کارکنان بق مقررات حضور تمام وقت دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی و کارکنان بق مقررات حضور تمام وقت دارند .نامطلوبتشکیل منظم جلسات شورای آموزشی گروه
 شورای آموزشی گروه براساس برنامه منظم تشکیل و تصمیمات به دانشکده ارسا شود .مطلوبنسبت ًا مطلوب

 -شورای آموزشی گروه براساس درخواست مدیر گروه برگزار میشود.

 -شورای آموزشی گروه به ور نامنظم تشکیل میشود ،اما نهایج آن به دانشکده ارسا نمیگردد .نامطلوب
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

نظارت بر سیستم مدیریت اطالعات
 نظام مدیریت ا العات ،الکهرونیک بوده و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است .مطلوب -نظام مدیریت ا العات ،سنهی و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.

نسبتاً مطلوب

 نظام مدیریت ا العات ،سنهی بوده و مدیریت گروه نظارتی بر آن ندارد .نامطلوبمیزان رضایت هیئت علمی از برنامهها و فعالیتهای مدیریت گروه
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمیآز برنامهها و فعالیتهای گروه رفایت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از اعضاء هیئت علمیآز برنامهها و فعالیتهای گروه رفایت دارند .نسبتاً مطلوب کمهراز  12درصد از اعضاء هیئت علمیآز برنامهها و فعالیتهای گروه رفایت دارند .نامطلوبمیزان رضایت دانشجویان از برنامهها و فعالیتهای مدیریت گروه
 بیش از  82درصد از اعضاء دانشجویان از برنامهها و فعالیتهای گروه رفایت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از دانشجویان از برنامهها و فعالیتهای گروه رفایت دارند .نسبتاً مطلوب کمهراز  12درصد از دانشجویان از برنامهها و فعالیتهای گروه رفایت دارند .نامطلوبمستندات شرح وظایف هیئت علمی
 -شرح وظای

هیئت علمی در گروه موجود است و مدیریت گروه بر آن نظارت دارد .مطلوب

 -شرح وظای

هیئت علمی در گروه موجود نیست ولی نظارت مدیریت بر اساس مسهندات موجود دانشگاه است.

نسبتاً مطلوب
 -مسهندات شرح وظای

در گروه وجود ندارد و مدیریت گروه نیز به آن اشراف ندارد .نامطلوب

انجام مستمر ارزیابی درونی گروه
 ارزیابی درونی به ور مسهمر انجام میشود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسا میشود .مطلوب ارزیابی درونی براساس درخواست مسئولین دانشگاه انجام میشود و گزارش آن ارسا میگردد .نسبتاً مطلوب انجام ارزیابی درونی در گروه مورد توجه ناست .نامطلوبگزارش عملکرد و فعالیتهای آموزشی در گروه
 هر نیم سا تحصیلی عملکرد و فعالیتهای آموزشی گروه تهیه و به دانشکده اراپه میگردد .مطلوب هر نیم سا تحصیلی عملکرد و فعالیتهای آموزشی گروه تهیه و در گروه نگهداری میشود .نسبتاً مطلوب گزارشی از عملکرد و فعالیتهای گروه تهیه نمیشود .نامطلوبدارا بودن برنامه مدون جهت مشارکت هیئت علمی در برنامهریزی آموزشی
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در برنامهریزی آموزشی گروه مشارکت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از اعضاء هیئت علمی در برنامهریزی آموزشی گروه مشارکت دارند .نسبتاً مطلوب کمهراز  12درصد از اعضاء هیئت علمی در برنامهریزی آموزشی گروه مشارکت دارند .نامطلوبدارا بودن برنامه مدون برای مشارکت دانشجو در برنامهریزی آموزشی
 بیش از  82درصد از دانشجویان در برنامهریزی آموزشی گروه مشارکت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از دانشجویان در برنامهریزی آموزشی گروه مشارکت دارند .نسبتاً مطلوب کمهراز  12درصد از دانشجویان در برنامهریزی آموزشی گروه مشارکت دارند .نامطلوبامتیاز
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 - 3-1مالک برنامه توسعه و گسترش رشتهها و مقاطع در گروه
این مالک براساس برنامه جامع گروه برای توسعه و رشد رشههها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان خارجی تنظیم گردیده
است .ارزیابی این مالک با توجه به میزان رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشجویان خارجی و تاسیس رشهههای جدید در  4سا اخیر
صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ...............است و هر نشانگر دارای امهیاز معینی خواهد بود .ا العات مربو به این مالک توسط مدیر
گروه و اسناد و مدارک موجود جمعآوری میشود.

نـــشانــــگر

مطلوب

میزان رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  1سال اخیر
 -رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیش از  42درصد نسبت به قبل است.

مطلوب

 رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به میزان  32تا  42درصد نسبت به قبل است .نسبتاًمطلوب رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی کمهر از  32درصد نسبت به قبل است .نامطلوبتعداد دانشجویان خارجی
 تعداد  5 – 4دانشجوی خارجی جذب رشهههای گروه شده است .مطلوب بین  6-3دانشجویان خارجی جذب رشهههای گروه نشده است .نسبتاًمطلوب -دانشجوی خارجی در گروه پذیرش نشده است.

نامطلوب

تأسیس رشتههای مبتنی بر نیازهای منطقه در  1سال اخیر
 -بیش از  82درصد رشهههای جدید مبهنی بر نیازها ی منطقه بوده است.

مطلوب

 -بین  82- 12درصد رشهههای جدید مبهنی بر نیازها ی منطقه بوده است.

نسبتاًمطلوب

 -کمهر از  12درصد رشهههای جدید مبهنی بر نیازهای منطقه بوده است.

نامطلوب

امتیاز
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-1مالک روند توسعه منابع گروه
این مالک براساس برنامه توسعه نیروی انسانی مهخصص ،فضای آموزشی ،امکانات و تجهیزات در پنج سا اخیر تنظیم گردیده است.
ارزیابی این مالک با توجه به میزان جذب اعضاء هیئت علمی و تعداد آزمایشگاهها و وسایل خریداری شده صورت میگیرد .امهیاز این
مالک  ...........است و هر نشانگر دارای امهیاز خاصی است جمعآوری ا العات از ریق مصاحبه با مدیر گروه و اسناد و مدارک موجود
جمعآوری میشود.

نـــشانــــگر

مطلوب

روند توسعه تعداد اعضاء هیئت علمی
 برای بیش از  82درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیئت علمی شده است .مطلوب در مورد  12- 82درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیئت علمی شده است .نسبتاً مطلوب در مورد کمهر از  12درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیئت علمی شده است .نامطلوبروند تبدیل وضعیت اعضاء هیئت علمی در  1سال اخیر
 بیش از  82درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء یافههاند .مطلوب بین  12-82درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء یافههاند .نسبتاً نامطلوب کمهر از  12درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء یافههاند .نامطلوبتدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز گروه در پنج سال آینده
 به منظور توسعه نیروی انسانی مهخصص ،گروه جلسات ویژه تشکیل و نیازها تعیین میگردد .مطلوب توسعه نیروی انسانی مهخصص در گروه تابع نظرات مدیر گروه است و در مواقع الزم اقدام میشود .نسبتاً مطلوب اقدام خاصی در مورد توسعه نیروی انسانی مهخصص در گروه انجام نمیشود .نامطلوبتدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه
 -به منظور توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه جلسات ویژه تشکیل و برنامهریزی صورت میگیرد .مطلوب

 توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه بر اساس برنامهریزی مدیر گروه انجام میشود .نسبتاً مطلوب برنامهریزی مشخصی در مورد توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه صورت نمیگیرد .نامطلوبروند توسعه منابع فیزیکی ،امکانات و تجهیزات در پنج سال اخیر
 بیش از  82درصد از نیازهای مربو به منابع و امکانات برآورد شده است .مطلوب بین  82-12درصد از نیازهای مربو به منابع و امکانات برآورد شده است نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از نیازهای مربو به منابع و امکانات برآورد شده است .نامطلوبامتیاز
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 1-1مالک آییننامهها و مصوبات گروه
این مالک براساس آییننامههای آموزشی ،پژوهشی ،و انضبا ی که توسط دانشگاه و یا در جلسات اعضاء گروه تدوین میشود ،تهیه شده
است .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد آییننامهها و صورت جلسات آموزشی ،تعداد آییننامهها و صورت جلسات پژوهشی ،تعداد
آییننامهها و صورت جلسات انضبا ی و تعداد آییننامهها و صورت جلسات پایاننامهها صورت میگیرد .امهیاز این مالک .................
است و هر نشانگر دارای امهیاز خاصی است جمعآوری ا العات از ریق مصاحبه با مدیر گروه و هیئت علمی جمعآوری میشود.

نـــشانــــگر

مطلوب

وجود آیین نامهها و ضوابط مدون در گروه برای دروس و پایاننامهها
 در شروع سا تحصیلی جلسات برای توزیع دروس و فعیت اساتید راهنما و مشاورین پایاننامهها تشکیلمیگردد .مطلوب
 توزیع دروس و وفعیت اساتید راهنمای پایاننامهها در برنامه ثابت تنظیم گردیده و در شروع سا تحصیلی به آنعمل میشود .نسبتاً مطلوب
 -گروه برنامه مدونی برای توزیع دروس و پایاننامههای دانشجویی ندارد.

نامطلوب

اجرای آییننامهها و مفاد آن توسط مدیر گروه
 -مدیر گروه در خصوص اجرای کلیه قوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد.

مطلوب

 مدیر گروه در خصوص اجرای بعضی ازقوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد .نسبتاً نامطلوب -مدیر گروه در خصوص اجرای قوانین و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد.

نامطلوب

وجود دستور العمل نحوه نگارش پایاننامههای دانشجویان
 دسهورالعمل نحوه نگارش پایاننامههای دانشجویان توسط گروه تنظیم و تدوین گردیده است .مطلوب -برای راهنمای پایاننامه از دسهورالعمل نحوه نگارش پایاننامه موجود در دانشگاه اسهفاده میشود .نسبتاً مطلوب

 گروه دسهورالعمل خاصی برای نگارش پایاننامه در نظر ندارد .نامطلوبرعایت و پایبندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان بهایین نامهها و ضوابط موجود
 -کلیه اعضاء هیئت علمی و کارکنان خود را موظ

به اجرای قوانین و مقررات گروه میدانند .مطلوب

 -برخی از اعضاء هیئت علمی و کارکنان خود را موظ

به اجرای قوانین و مقررات گروه میدانند .نسبتاً مطلوب

 آیین نامهها و مقررات دانشگاه ،دانشکده و گروه مورد توجه اعضاء گروه است .نامطلوبامتیاز
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 5-1مالک مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامهریزی آموزشی
این مالک براساس جلسات آموزشی و پژوهشی به منظور تنظیم برنامهها ،سزفصلها ،تهیه تقویم زمانی کالسها ،بررسی پایاننامههاد و
رحهای پژوهشی و مشارکت اعضاء هیئت علمی در این جلسات تدوین میشود .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد جلسات آموزشی و
پژوهشی اعضاء شرکت کننده در این جلسات صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ........................است .جمعآوری ا العات از ریق
مصاحبه با هیئت علمی جمعآوری میشود.

نـــشانــــگر

مطلوب

نحوه مشارکت اعضاء هیئت علمی در تنظیم برنامههای آموزشی
 تقویم آموزشی گروه در شروع سا تحصیلی با مشارکت کلیه اعضاء هیئت علمی در شورای گروه تنظیممیشود .مطلوب
 تقویم آموزشی گروه در شروع سا تحصیلی توسط مدیر گروه تنظیم و به ا الع اعضاء رسانده میشود .نسبتاًمطلوب
 هر یک از اعضاء درخواست خود را به منظور اراپه دروس مورد نظر به ا الع مدیر گروه میرساند .نامطلوبمیزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در تنظیم برنامههای آموزشی و سر فصل دروس
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در تنظیم برنامهها و سر فصلهای دروس مشارکت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از اعضاء هیئت علمی در تنظیم برنامهها و سرفصلهای دروس مشارکت دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی در تنظیم برنامهها و سرفصلهای دروس مشارکت دارند .نامطلوبنظارت شورای گروه برنحوه ارائه دروس و تشکیل منظم کالسها و مسائل آموزشی ترم جاری
 تشکیل حداقل یک جلسه در پایان ترم به منظور بررسی وفعیت آموزشی با حضور اعضاء هیئت علمی .مطلوب تشکیل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسی وفعیت آموزشی با حضور برخی از اعضاء هیئت علمی .نسبتاً مطلوب -به منظور بررسی مساپل آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش مشارکهی بین اعضاء و مدیر گروه صورت نمیگیرد .نامطلوب

معیارهای کیفیت پایاننامه و طرحهای پژوهشی
 عالوه بر آییننامه دانشکده ،گروه نیز برای ارتقاء کیفیت پایاننامهها و رحهای پژوهشی مقررات خاصی راتدوین کرده است .مطلوب
 آییننامههای دانشکده و دانشگاه برای پایاننامهها رعایت میگردد .نسبتاً مطلوب برای ارتقاء کیفیت پایاننامهها و رحهای پژوهشی سیاست ویژهای در گروه اتخاذ نگردیده است .نامطلوبامتیاز
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 7 –1مالک امکانات مالی مورد نیاز گروه
این مالک براساس بودجه و اعهباراتی که گروه از دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهای ذیربط جذب می کند تدوین میگردد .ارزیابی این
مالک با توجه به میزان تخصیص بودجه از محل دانشکده ،دانشگاه ،تعداد قراردادها صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ................است و
هر نشانگر به تناسب اهمیت دارای امهیاز معینی است .جمعآوری ا العات از ریق اسناد و مدارک موجود در گروه و نظرخواهی از مدیر
گروه به عمل خواهد آمد.

نـــشانــــگر

مطلوب

اعتبار مالی مشخص گروه از طریق دانشکده و دانشگاه
 بیش از  82درصد از نیازهای گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین میشود .مطلوب بین  82 -12درصد از نیازهای گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین میشود .نسبتاً مطلوب -اعهبار تخصصی داده شده برای گروه از محل دانشکده و دانشگاه بسیارکم است.

نامطلوب

جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه
  42درصد از نیازهای مالی گروه از محل رحها و قراردادهای خارج از دانشگاه تأمین میشود .مطلوب بیش از  82درصد از نیازهای گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین میشود .نسبتاً مطلوب کمهر از  82درصد از نیازهای گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین میشود .نامطلوبوجود برنامه مالی گروه برای هزینه کردن بودجه گروه
 گروه برنامه مالی دراز مدت ،میان مدت و کوتاه مدت مشخصی برای صرف هزینهها دارد و در هزینه کردنبودجه به الویتها توجه دارد .مطلوب
 گروه براساس تخصص اعهبار برنامهریزی مینماید .نسبتاً مطلوب هیچ برنامه مدونی به منظور هزینه اعهبارات گروه وجود ندارد .نامطلوبکفایت بودجه گروه برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز
 بودجه گروه بیش از  02درصد از امکانات و تجهیزات گروه را تأمین میکند .مطلوب بودجه گروه حدود  42درصد از امکانات و تجهیزات گروه را تأمین میکند نسبتاً مطلوب بودجه گروه کمهر از  02درصد از امکانات و تجهیزات گروه را تأمین میکند .نامطلوبسرانه هزینههای آموزشی به تفکیک دانشجو ،دورهها و رشتهها
سرانه هزینههای آموزشی با توجه به ماهیت گروه در سطح مطلوب ،نسبهاً مطلوب و نامطلوب تعیین میشود.
جمع امتیازات
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 8-1مالک فعالیتهای برون دانشگاهی
این مالک در راسهای همکاری اعضاء هیئت علمیبا دسهگاههای ذیربط از قبیل شرکت در اجرای رحهای پژوهشی و اراپه دروس تنظیم
گردیده است .ارزیابی این مالک بر اساس تعدادساعات شرکت اعضاء در جلسات ،تعداد رحهای اجراء شده ویا در حا اجرا و
قراردادهای همکاری با سازمانهای ذیربط صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ............است .هر نشانگر دارای امهیاز معینی است .این مالک
با نظر اعضاء هیئت علمی و مدیر گروه تکمیل میگردد.
نـــشانــــگر

مطلوب

تعداد اعضاء هیئت علمیکه در مشاوره و راهنمایی پایاننامهها با سایر گروههای دانشکده و دانشگاه
همکاری دارند
  04درصد از اعضاء هیئت علمی در اجرای رحها و پایاننامهها با سایر گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهای ذیربطهمکاری دارند مطلوب
  04تا  42درصد از اعضاء هیئت علمی در اجرای رحها و پایاننامهها با سایر گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهایذیربط همکاری دارند .نسبتاً مطلوب

-

بیش از  42درصد از اعضاء هیئت علمی در اجرای رحها و پایاننامهها با سایر گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهای

ذیربط همکاری دارند .نامطلوب

تعداد اعضاء هیئت علمیکه در ارائه دروس با سایر دانشکدهها و دانشگاه و سازمانهای ذیربط
همکاری دارند
  04درصد از اعضاء هیئت علمی در اراپه دروس با سایر گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهای ذیربطهمکاری دارند .مطلوب
  04تا  42درصد از اعضاء هیئت علمی در اراپه دروس با سایر گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهای ذیربطهمکاری دارند .نسبتاً مطلوب
 بیش از  4 2درصد از اعضاء هیئت علمی در ارایه دروس با سایر گروههای آموزشی دانشکده ،دانشگاه و سایر سازمانهایذیربط همکاری دارند .نامطلوب

میزان همسویی فعالیتهای برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه و تخصص آنها
 بیش از  02درصد از فعالیتهای برون گروهی اعضا با رشهه تخصصی آنها هماهنگی دارد .مطلوب بین  42تا  02درصد از فعالیتهای برون گروهی اعضا با رشهه تخصصی آنها هماهنگی دارد .نسبتاً مطلوب کمهر از  42درصد از فعالیتهای برون گروهی اعضا با رشهه تخصصی آنها هماهنگی دارد .نامطلوبتعداد اعضاء گروه که در جلسات مشاورهای سازمانهای ذیربط و انجمنها شرکت مینمایند.
 کلیه اعضاء هیئت علمی در جلسات مشاورهای سازمانهای ذیربط و انجمنها شرکت مینمایند .مطلوب  6/0اعضاء هیئت علمی در جلسات مشاورهای سازمانهای ذیربط و انجمنها شرکت مینمایند .نسبتاً مطلوب  6/3اعضاء هیئت علمی در جلسات مشاورهای سازمانهای ذیربط و انجمنها شرکت مینمایند .نامطلوبمیزان اعتبار جذب شده توسط دستگاههای ذیربط از طریق همکاری اعضاء هیئت علمی
 بیش از  42درصد از اعهبارات گروه از ریق همکاری با سایر سازمانها تأمین میشود .مطلوب بین  04تا  42درصد از اعهبارات گروه از ریق همکاری با سایر سازمانها تأمین میشود .نسبتاً مطلوب -کمهر از  04درصد از اعهبارات گروه از ریق همکاری با سایر سازمانها تأمین میشود .نامطلوب
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

تعداد ساعاتی که اعضاء گروه در جلسات سایر سازمانها و انجمنها به منظور خدمات مشاورهای
شرکت میکنند.
 در هفهه بین  02تا  32درصد از وقت اعضاء هیئت علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف میشود .مطلوب در هفهه بین  62تا  02درصد از وقت اعضاء هیئت علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف میشود .نسبتاً مطلوب -در هفهه کمهر از  62درصد از وقت اعضاء هیئت علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف میشود .نامطلوب

تعداد ساعاتی که اعضاء گروه در سایر دستگاها و سازمانها به فعالیتهای خارج از تخصص خود
میپردازند.
 در هفهه کمهر از  62درصد از وقت اعضاء هیئت علمی در فعالیتهای خارج از تخصص خود اخهصاص دارد .مطلوب در هفهه بین  62تا  02درصد از وقت اعضاء هیئت علمی در فعالیتهای خارج از تخصص خود اخهصاص دارد .نسبتاً مطلوب -در هفهه بیشهر از  02درصد از وقت اعضاء هیئت علمی در فعالیتهای خارج از تخصص خود اخهصاص دارد .نامطلوب

جمع امتیازات:
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 -2حوزه دورههای آموزشی و برنامههای درسی و غیر درسی
 - 1-2مالک دورههای آموزشی و اهداف آن
این مالک بر اساس ایجاد دورههای آموزشی جدید و دورههای باز آموزی و همچنین برنامهریزی درسی به منظور کسب قابلیتهای حاصل از
فرایند یادگیری تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد رشههها ودورههای جدید آموزشی ،تعداد دورههای باز آموزی برای
فارغالهحصیالن ،تنظیم و تدوین برنامه درسی و میزان ارتقاء توانایی دانشجویان در رابطه با حیطههای مهارتی سه گانه (دانش ،بینش ،مهارت)
صورت میگیرد .امهیاز این مالک ....................است و هر نشانگر از فرایب الزم برخوردار است .ا العات از ریق مصاحبه با مدیر گروه در
رابطه با تشکیل دورههای جدید و پرسشنامه نظرسنجی دانشجویان در رابطه با مهارتهای کسب شده جمعآوری میگردد.
نـــشانــــگر

مطلوب

وجود برنامهها و دورههای جدید آموزشی و باز آموزی بر اساس نیازها
 -دورههای آموزشی و برنامه بازاءموزی به ور منظم اجرا میگردد.

مطلوب

 در مواقع لزوم و نیاز گروه ،دورههای آموزشی وبرنامه باز آموزی اجرا میگردد .نسبتاً مطلوبنامطلوب

 -تشکیل دورههای باز آموزی در برنامهریزی آموزشی گروه مد نظر نیست.

انطباق دورهها با اهداف و رسالت گروه
 دورههای جدید در راسهای برنامههای آموزشی گروه به منظور ارتقاء دانش و مهارت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تشکیلمیگردد .مطلوب
 دورههای جدید مهناسب براساس نیاز دانشکده و دانشگاه و مدیر گروه تشکیل میگردد .نسبتاً مطلوب دورههای آموزشی در راسهای برنامهریزی آموزشی نیست .نامطلوبکفایت برنامه درسی در ایجاد پایه علمیقابل قبول (ارتقاء دانش) در دانشجویان
 بیش از  82درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای اخهصاصی گروه از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب اراپه شدهبرخوردارند .مطلوب
 بین  12تا  82درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای اخهصاصی گروه از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب اراپه شدهبرخوردارند .نسبتاً مطلوب
 کمهر از  12درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای اخهصاصی گروه از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب اراپه شدهبرخوردارند .نامطلوب
کفایت برنامه درسی در ارتقاء مهارتها (انجام قابلیتهای کار)
 بیش از  82درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای تخصصی ،توانایی انجام مطالب آموخهه شده را دارند .مطلوب بین  12تا  82درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای تخصصی ،توانایی انجام مطالب آموخهه شده را دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای تخصصی ،توانایی انجام مطالب آموخهه شده را دارند .نامطلوبکفایت برنامه در ایجاد تعهد ،اخالق حرفهایی و مسئولیتپذیری
 -بیش از  82در صد دانشجویان پس از اخذ واحدهای تخصصی با عالقه ،تمایل و احساس مسئولیتپذیری باال وظاپ

محوله را انجام

میدهند .مطلوب
 -بین  12تا  82در صد دانشجویان پس از اخذ واحدهای تخصصی با عالقه ،تمایل و احساس مسئولیتپذیری باال وظاپ

محوله را

انجام میدهند .نسبتاً مطلوب
 کمهر از  12در صد دانشجویان پس از اخذ واحدهای تخصصی با عالقه ،تمایل و احساس مسئولیتپذیری باال وظاپمیدهند .مطلوب
جمع امتیازات:
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محوله را انجام

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 – 2-2مالک تناسب رشتههای تحصیلی با تخصص اعضاء هیئت علمی
این مالک در جهت وفعیت رشهههای تحصیلی از نظر نیروی انسانی مناسب و امکانات و تجهیزات تنظیم میگردد ..ارزیابی این مالک با
توجه به درخواستهای جذب هیئت علمی و کارکنان ،خرید وساپل و تجهیزات ،تعداد اعضاء هیئت علمی و کارکنان آموزشی و اداری
گروه صورت میگیرد .امهیاز این مالک ....است و هر نشانگر دارای امهیاز معینی است .جمعآوری ا العات از ریق بایگانی و مصاحبه با
مدیر گروه و مشاهده وفعیت موجود کالسها و آزمایشگاه صورت خواهد گرفت.
نـــشانــــگر

مطلوب

تناسب رشتههای تحصیلی گروه با تخصص اعضاء هیئت علمی
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمیدارای تخصص مربو به رشهه گروه میباشند .مطلوب بین  42تا  82درصد از اعضاء هیئت علمیدارای تخصص مربو به رشهه گروه را دارند .نسبتاً مطلوب بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمیدارای تخصص مربو به رشهه گروه را دارند .نامطلوبتناسب رشتههای تحصیلی با تعداد اعضاء هیئت علمی
مطلوب

 -بیش از ده نفر عضو هیئت علمیبرای هر رشهه تحصیلی وجود دارد.

 بین  4تا ده نفر عضو هیئت علمیبرای هر رشهه تحصیلی وجود دارد نسبتاً مطلوب -کمهر از پنج نفر عضو هیئت علمیبرای هر رشهه تحصیلی وجود دارد.

نامطلوب

تناسب رشتههای تحصیلی با بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به رشتههای تحصیلی
 منابع هر یک از رشهههای تحصیلی قادر است  6/0از نیازهای گروه را تأمین کند .مطلوب منابع هر یک از رشهههای تحصیلی قادر است  6/3از نیازهای گروه را تأمین کند .نسبتاً مطلوب منابع هر یک از رشهههای تحصیلی قادر است  6/5از نیازهای گروه را تأمین کند .نامطلوبتناسب رشتههای تحصیلی گروه با تعداد کارکنان و کارشناسان
 به ازاءی هر  4هیأ ت علمی یک دسهیار آموزشی وجود دارد .مطلوب -در هر گروه یک دسهیار آموزشی وجود دارد.

نسبتاً مطلوب

 -برای گروه دسهیار آموزشی در نظر گرفهه نشده است.

نامطلوب

تناسب رشتههای تحصیلی با امکانات آزمایشگاهی
 برای دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارد ،تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی شده است .مطلوب برای برخی دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارد ،تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی شده است .نسبتاً مطلوب امکانات آزمایشگاهی مناسبی برای دروس عملی وجود ندارد .نامطلوبوجود دروس عیر مرتبط با رشته ( ،ITزبان انگلیسی ،روش تحقیق)
 بیش از  82در صد از دانشجویان دروس  ،ITزبان انگلیسی ،روش تحقیق را میگذرانند .مطلوب بین  12تا  82در صد از دانشجویان دروس  ،ITزبان انگلیسی ،روش تحقیق را میگذرانند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از دانشجویان دروس  ،ITزبان انگلیسی ،روش تحقیق را میگذرانند .نامطلوبوجود و ارائه واحدهای انتخابی یا غیر محوری ()Non-Core
 بیش از  82در صد از دانشجویان دروس اخهیاری مورد نیاز و عالقه خود را اخذ میکند .مطلوب بین  12تا  82در صد از دانشجویان دروس اخهیاری مورد نیاز و عالقه خود را اخذ میکند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از دانشجویان دروس اخهیاری مورد نیاز و عالقه خود را اخذ میکند .مطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 – 3-0مالک ضرورت بازنگری برنامه درسی و دورههای آموزشی
این مالک بر اساس باز نگری در برنامه درسی و سر فصلهای دروس تنظیم میگردد  .ارزیابی این مالک با توجه به میزان تغییرات اعما
شده در سرفصلهای دروس و تشکیل جلسات شورای گروه به منظور باز نگری در برنامه درسی است .امهیاز این مالک  ...........است و هر
نشانگر دارای امهیاز معینی است .این مالک با نظر اعضاء هیئت علمیگروه ،دانشجویان و برنامههای درسی تدوین شده میباشد .ارزیابی بر
اساس جدو زیر صورت میگیرد.
نـــشانــــگر

مطلوب

تناسب برنامههای درسی با نیازهای جامعه از نظر هیئت علمی
 انجام فعالیتهای بررسی محهوای  82درصد از دروس و اهداف دوره (مثا  :تدوین پرسش نامه مناسب ،تجزیه وتحلیل) در گروه .مطلوب
 انجام فعالیتهای بررسی محهوای  12تا  82درصد از دروس و اهداف دوره (مثا  :تدوین پرسش نامه مناسب،تجزیه وتحلیل) در گروه .نسبتاً مطلوب
 انجام فعالیتهای بررسی محهوای کمهر از  12درصد از دروس و اهداف دوره (مثا  :تدوین پرسش نامه مناسب،تجزیه وتحلیل) در گروه .نامطلوب
تناسب برنامههای درسی با نیازهای جامعه از نظر دانشجو
 بررسی نظرات بیش از  82درصد از دانشجویان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با نیازهایدانشجویان .مطلوب
 بررسی نظرات  12تا  82درصد دانشجویان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با نیازهای دانشجویان.نسبتاً مطلوب
 بررسی کمهراز  12درصد دانشجویان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناب دروس با نیازهای دانشجویان.نامطلوب
تناسب برنامههای درسی با نیازهای جامعه از نظر دانشآموختگان
 -بررسی نظرات بیش از  82درصد از دانشآموخهگان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با وظای

و

مسئولیتهای شغلی دانشآموخهگان .مطلوب
 -بررسی نظرات  12تا  82درصد دانشآموخهگان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با وظای

و

مسئولیتهای شغلی دانشآموخهگان .نسبتاً مطلوب
 -بررسی کمهراز  12درصد دانشجویان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با وظای

و مسئولیتهای

شغلی دانشآموخهگان .نامطلوب
انطباق دروس با آخرین دستاوردهای رشته
 -بیش از  82درصد از محهوای دروس با آخرین یافهههای علمی مطابقت دارد.

مطلوب

 -بین  12تا  82درصداز محهوای دروس با آخرین یافهههای علمی مطابقت دارد.

نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12درصد از محهوای دروس با آخرین یافهههای علمی مطابقت دارد.

نامطلوب

توجه اعضاء هیئت علمی به سر فصلهای مصوب دروس
 بیش از  82در صد از سر فصلهای دروس توسط اعضاء هیئت علمی رعایت میگردد .مطلوب بین  12تا  82در صد از سر فصلهای دروس توسط اعضاء هیئت علمی رعایت میگردد .نسبتاً مطلوبکمهر از  12درصد از سرفصلهای دروس توسط اعضاء هیئت علمی رعایت میگردد .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 -3حوزه هیئت علمی
 – 1-3مالک ترکیب اعضاء هیئت علمی
این مالک بر اساس سیاستهای مربو به جذب اعضاء هیئت علمی و ویژگیهای هیئت علمی و ترکیب اعضاء هیئت علمیگروه تدوین
میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد عضو هیئت علمیجذب شده یا مدعو ،نسبت اعضاء هیئت علمی به دانشجویان به تفکیک رشهه
و رتبه علمی اعضاء هیئت علمیصورت میگیرد .حداکثر امهیاز این مالک  ........است و برای هر نشانگر فرایب مناسب تعیین میشود.
جمعآوری ا العات در رابطه با این مالک از ریق هیئت علمی ،مدارک و پروندههای موجود در گروه ،صورت جلسات و نظرخواهی از
مدیر گروه بدست خواهد آمد .ارزیابی بر اساس جدو زیر صورت میگیرد:
نـــشانــــگر

مطلوب

ترکیب اعضاء هیئت علمیگروه از نظر مرتبه علمی
 بیش از  12درصد از اعضاء هیأ ت علمیگروه دارای رتبه علمیدانشیاری و باالتر هسهند .مطلوب بیش از  12درصد از اعضاء هیئت علمیگروه دارای رتبه علمیاسهادیار و دانشیار هسهند .نسبتاً مطلوب -بیش از  12در صد از اعضاء هیئت علمیگروه دارای رتبه علمیاسهادیار هسهند.

نامطلوب

نسبت اعضاء هیئت علمی به دانشجویان به تفکیک مقاطع
 -کارشناسی  6به  ،64ارشد  6به  ،4دکهرا  6به . 6

مطلوب

 -کارشناسی  6به  ،02ارشد  6به  ،8دکهرا  6به . 0

نسبت ًا مطلوب

 کارشناسی  6به  ،04ارشد  6به  ،62دکهرا  6به  . 3نامطلوبنسبت اعضاء هیئت علمیتمام وقت به پاره وقت
 هر  62نفر یک نفر پاره وقت .مطلوبهر  0نفر یک نفر پاره وقت .نسبتاً مطلوب هر  4نفر یک نفر پاره وقت .نامطلوبتناسب هیئت علمیبا رشتههای تحصیلی و دورههای تحصیلی
 تخصص بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد .مطلوب -خصص  12تا  82درصد از اعضاء هیئت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد.

نسبتاً مطلوب

-تخصص کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد .نامطلوب

میزان استفاده و استقبال گروه از اعضاء هیئت علمیمدعو (برتر و)...
  42تا  82درصد دروس تخصصی و یا مشاوره پایاننامه مهناسب با موفوع از اساتید مدعو اسهفاده میشود .مطلوب  02تا  42درصد دروس تخصصی و یا مشاوره پایاننامه مهناسب با موفوع از اساتید مدعو اسهفاده میشود .نسبتاً مطلوب -کمهر از  02درصد دروس تخصصی و یا مشاوره پایاننامه مهناسب با موفوع از اساتید مدعو اسهفاده میشود .نامطلوب

جمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 2-3مالک فعالیتهای آموزشی
این مالک تعداد واحد موظ

و پایاننامههای اعضاء هیئت علمیتنظیم میگردد .ارزیابی بر اساس آیین نامههای دانشگاه و دانشکده،

مصوبات جلسات گروه آموزشی دو سا قبل گروه صورت میگیرد .حداکثر امهیاز برای این مالک  ......است و برای هر نشانگر فراپب
تعیین میشود .جمعآوری ا العات بر اساس اسناد و مدارک موجود در گروه صورت میگیرد.

نـــشانــــگر

مطلوب

تعداد واحدهای تدریس شده اعضاء هیئت علمی در هر ترم به طور متوسط
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی بق آیین نامه سق -بین  12تا  82درصد از اعضاء هیئت علمی بق آیین نامه سق

واحد تدریس را دارند.

مطلوب

واحد تدریس را دارند .نسبتاً مطلوب

 -توزیع دروس بین اعضاء هیئت علمیمعموالً بر اساس آییننامه صورت نمیگیرد.

نامطلوب

تناسب واحدهای تدریس شده اعضاء هیئت علمیبر اساس تخصص
 بیش از  82درصدواحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها میباشد مطلوب بین  12تا  82درصد واحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها میباشد .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد واحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها میباشد .نامطلوبپایاننامههای اساتید راهنما از نظر تعداد پایاننامهها
 بیش از  82درصد از پایاننامهها به ور مهناسب بر اساس آییننامهها بین اساتید راهنما و مشاور توزیع میشود .مطلوب بین  12تا  82درصد از پایاننامهها به ور مهناسب بر اساس آییننامهها بین اساتید راهنما و مشاور توزیع میشود .نسبتاً مطلوب-توزیع پایاننامهها بین اساتید راهنما و مشاور مهاسب و بر اساس آییننامهها نیست .نامطلوب

متوسط تعداد کارگاههای گذرانده شده هیئت علمی در دو سال اخیر
 بیش از  82در صد از کارگاههای اراپه شده در گروه ،دانشکده و دانشگاه توسط هیئت علمیگذرانده شده است .مطلوب بین  42تا  82درصد از کارگاههای اراپه شده در گروه ،دانشکده و دانشگاه توسط هیئت علمیگذرانده شده است .نسبت ًامطلوب
 -کمهر از  42در صد از کارگاههای اراپه شده در گروه ،دانشکده و دانشگاه توسط هیئت علمیگذرانده شده است .نامطلوب

جمع امتیازات:

21

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-3مالک فعالیتهای پژوهشی هیئت علمی
این مالک بر اساس میزان فعالیت اعضاء هیئت علمیگروه در رحهای پژوهشی ،تدوین مقاالت و شرکت در مجامع علمیتنظیم میگردد.
کهاب ،عضویت در هیئت تحریریه مجالت و هیئتهای اجرایی

ارزیابی این مالک بر اساس تعداد رحهای پژوهشی ،تعداد مقاالت ،تألی

سمینارها صورت میگیرد .حداکثر امهیاز این مالک  .........است و برای هر نشانگر فرایب الزم تعیین میگردد.

نـــشانــــگر

مطلوب

سرانه تعداد طر حهای پژوهشی پایان یافته در دو سال گذشته
 به ور مهوسط  0رح و بیشهر برای هر عضو هیئت علمی .مطلوب به ور مهوسط  6تا  0رح برای هر عضو هیئت علمی. -کمهر از یک رح برای هر عضو هیئت علمی.

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیئت علمی(تألیف و ترجمه) در سه سال گذشته
 -به ور مهوسط یک کهاب به ازاء دو نفر هیئت علمی.

مطلوب

 به ور مهوسط یک کهاب به ازاء چهار نفر هیئت علمی .نسبتاً مطلوب به ور مهوسط یک کهاب به ازاء هشت نفر هیئت علمی .نامطلوبتعداد مقاالت چاپ شده اعضاء در مجالت معتبرعلمی/پژوهشی (داخلی و خارجی) در سه سال
گذشته
 -به ور مهوسط  5مقاله یا بیشهر برای هر عضو هیئت علمی.

مطلوب

 به ور مهوسط  0-3مقاله یا بیشهر برای هر عضو هیئت علمی .نسبتاً مطلوب به ور مهوسط کمهر از  6مقاله برای هر عضو هیئت علمی .نامطلوبتعداد مقاالت ارائه شده در مجامع علمیداخلی و خارجی در دو سال گذشته
 به ازاء هر  6- 3عضو هیئت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی اراپه میشود .مطلوب به ازاء هر  5- 1عضو هیئت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی اراپه میشود .نسبتاً مطلوب به ازاء بیشهر از  1عضو هیئت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی اراپه میشود .نامطلوبسرانه تعداد داوری مقاالت و کتاب توسط اعضاء هیئت علمی
 -به ور مهوسط  4-0مقاله و یا یک کهاب به ازاء هر عضو هیئت علمی.

مطلوب

 -به ور مهوسط  3-4مقاله و یا یک کهاب به ازاء هر عضو هیئت علمی.

نسبتاً مطلوب

 -به ور مهوسط  6-3مقاله و یا یک کهاب به ازاء هر عضو هیئت علمی.

نامطلوب

عضویت در هیئتهای اجرایی و علمی سمینارها و کنفرانسها از سه سال گذشته
 بیشهر از  34- 42درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانسها به عنوان هیئتهای علمی و اجرایی همکاری داشهند .مطلوب بین  02- 34درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانسها به عنوان هیئتهای علمی و اجرایی همکاری داشهند .نسبتاً مطلوب -کمهر از  02درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانسها به عنوان هیئتهای علمی و اجرایی همکاری داشهند .نامطلوب

جمع امتیازات:

21

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-3مالک فعالیتهای اجرایی هیئت علمی
این مالک بر اساس میزان مسئولیت اجرایی و عضویت هیئت علمی در شوراههای دانشکده ،دانشگاه و خارج از دانشگاه تنظیم میگردد.
ارزیابی این مالک بر اساس ا العات شرکت در این جلسات و میزان همکاری اعضاء هیئت علمی با دانشکده و دانشگاه صورت میگیرد.
حداکثر امهیاز این مالک  ....است و برای هر نشانگر فرایب الزم تعیین میگردد .جمعآوری ا العات براساس احکام موجود در پرونده
اعضاء هیئت علمی است.

نـــشانــــگر

مطلوب

میزان عضویت در انجمنهای علمی(داخلی و خارجی)
 بین  34تا  42درصد اعضاء هیئت علمی در انجمنهای داخلی و خارجی و شوراههای ذیربط عضویت دارند .مطلوب بین  02- 34درصد اعضاء هیئت علمی در انجمنهای داخلی و خارجی و شوراههای ذیربط عضویت دارند .نسبتاً مطلوب -کمهر از  02درصد اعضاء هیئت علمی در انجمنهای داخلی و خارجی و شوراهای ذیربط عضویت دارند .نامطلوب

میزان عضویت در هیئتهای ممتحنه و ارزشیابی
 به ور مهوسط  6-0نفرهیئت علمی گروه در هیئتهای ممهحنه وارزشیابی عضویت دارند .مطلوب حداقل  6نفر هیئت علمیگروه در هیئتهای ممهحنه و ارزشیابی عضویت دارند .نسبتاً مطلوب -هیچ عضو هیئت علمیگروه در هیئتهای ممهحنه و ارزشیابی عضویت ندارد.

نامطلوب

میزان عضویت در شوراهای خارج از گروه در سطح دانشکده و دانشگاه
 بین  34تا  42درصد اعضاء هیئت علمی در شوراهای خارج از گروه عضویت دارند .مطلوب بین  02-34درصد اعضاء هیئت علمی در شوراهای خارج از گروه عضویت دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  02درصد اعضاء هیئت علمیدرشوراهای خارج از گروه عضویت دارند .نامطلوبهمکاری در فعالیتهای اجرایی در خارج از دانشگاه
 کمهر از  4در صد از اعضاء هیئت علمیگروه در خارج دانشگاه فعالیت میکنند .مطلوب بین  4- 62در صد از اعضاء هیئت علمیگروه در خارج دانشگاه فعالیت میکنند .نسبتاً مطلوب بیشهر از  62درصد از اعضاء هیئت علمیگروه در خارج دانشگاه فعالیت میکنند .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 1-3مالک ویژگیهای اعضاء هیئت علمی و روند ارتقاء آنها
این مالک بر اساس ویژگیهای فردی اعضاء هیئت علمیگروه تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به سابقه کار ،وفعیت
اسهخدام ،رتبه علمی ،وفعیت ارتقاء و ترفیع اعضاء هیئت علمی صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ...........است و برای هر نشانگر امهیاز
مهناسب تعیین میگردد .جمعآوری ا العات بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده اساتید اسهخراج میگردد.
نـــشانــــگر

مطلوب

سن اعضاء هیئت علمی
مطلوب

 32 -درصد بین  32-54سا  32 ،درصد بین  54-12سا و  32درصد  12به باال.

  32درصد بین  32-54سا  02 ،درصد بین  54-12سا و  12درصد  12سا به باال .نسبتاً مطلوبنامطلوب

  64درصد بین  32-54سا  64 ،درصد بین  54-12سا و  02درصد  12سا به باالوضعیت استخدامی اعضاء هیئت علمی
 -بیش از  82درصد وفیعت اسهخدامیکلیه اعضاء هیئت علمی به صورت رسمیاست.

مطلوب

 ببن  12تا  82درصد وفیعت اسهخدامیکلیه اعضاء هیئت علمی به صورت رسمیاست .نسبتاً مطلوب -وفیعت کمهر از  12در صد اعضاء هیئت علمی به صورت رسمیاست.

نامطلوب

رتبه علمی اعضاء هیئت علمی
  32درصد اسهادیار 02 ،درصد دانشیار و باالتر .مطلوب  42درصد اسهادیار 42 ،درصد دانشیار و باالتر .نسبتاً مطلوب  02درصد اسهادیار 32 ،درصد دانشیار و باالتر .نامطلوبارتقاء اعضاء هیئت علمی
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در زمان مقرر به رتبه علمیباالتر ارتقاء مییابند .مطلوب بین  12تا  82درصد از اعضاء هیئت علمی در زمان مقرر به رتبه علمیباالتر ارتقاء مییابند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی در زمان مقرر به رتبه علمیباالتر ارتقاء مییابند .نامطلوبترفیع اعضاء هیئت علمی
مطلوب

 -کلیه اعضاء هیئت علمی هر سا یک پایه ترفیع کسب میکنند.

 حدود  82در صد از اعضاء هیئت علمی هر سا یک پایه ترفیع کسب میکنند .نسبتاً مطلوب کمهر از  82در صد از اعضاء هیئت علمی هر سا یک پایه ترفیع کسب میکنند.جمع امتیازات:
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نامطلوب

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 -3حوزه دانشجو
 - 1-3مالک پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
این مالک بر اساس گزینش دانشجویان در رشهههای تحصیلی توسط سازمان سنجش و وفیعت تحصیلی آنان تنظیم میگردد .ارزیابی این
مالک با توجه به رتبه کنکور ،ظرفیت پذیرش ،با درنظر گرفهن فضای آموزشی ،دانشجویان مشرو ی ،انصرافی صورت میگیرد .امهیاز این
مالک  ...........است و هر نشانگر دارای فرایب معینی هسهند .ا العات بر اساس اسناد و مدارک موجود و نظرخواهی دانشجویان
اسهخراج میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

وجود برنامه و سیاستهای انتخاب و پذیرش دانشجو
 -اعضاء گروه پیشنهادات و نظرات خود در خصوص انهخاب و پذیرش دانشجو ( تعیین ظرفیت) را هرسا بر اساس وفیعت آموزشی گروه اراپه میکنند .مطلوب

 -مدیر گروه پیشنهادات خود را در خصوص انهخاب و پذیرش دانشجو (تعیین ظرفیت) در صورت تقافای دانشگاه اراپه میکند .نسبتاً مطلوب

-

برنامهایی برای اراپه پیشنهادات در خصوص انهخاب و پذیرش دانشجو (تعین ظرفیت) در گروه وجود ندارد .نامطلوب

میانه رتبه کنکور دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع مختلف
 میانه رتبه کنکور  6222و پایینتر .مطلوب میانه رتبه کنکور بین  6222تا  . 0222نسبتاً مطلوب میانه رتبه کنکور بیش از  . 0222نامطلوبتناسب دانشجویان پذیرفته شده تحصیالت تکمیلی به تعداد اعضاء هیئت علمی
 به ازاء هر عضو هیئت علمی  3دانشجوی ارشد و  6دانشجوی دکهرا .مطلوب به ازاء هر عضو هیئت علمی  4دانشجوی ارشد و  6دانشجوی دکهرا .نسبتاً مطلوب به ازاء هر عضو هیئت علمی  4دانشجوی ارشد و  0دانشجوی دکهرا .نامطلوبمیزان دانشجویان استفاده کننده از بورس تحصیلی
  62- 64در صد از دانشجویان در هر دوره از بورس تحصیلی اسهفاده میکنند .مطلوب 4- 62 -درصد از دانشجویان در هر دوره از بور تحصیلی اسهفاده میکنند.

نسبتاً مطلوب

 کمهر از  4در صد از دانشجویان هر دوره از بورس تحصیلی اسهفاده میکنند .نامطلوبمیزان دانشجویان استعدادهای درخشان گروه به نسبت کل دانشجویان
 دانشجویان اسهعدادهای درخشان گروه بین  62-64درصد از کل دانشجویان را تشکیل میدهند .مطلوب دانشجویان اسهعدادهای درخشان گروه بین  4- 62درصد از کل دانشجویان را تشکیل میدهند .نسبتاً مطلوب دانشجویان اسهعدادهای درخشان گروه کمهر از  4در صد از کل دانشجویان را تشکیل میدهند .نامطلوبتناسب تعداد پذیرفتهشدگان با امکانات و تجهیزات آموزشی
 بیش از  82درصد دانشجویان قادر به اسهفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هسهند .مطلوب بین  12- 82درصد از دانشجویان قادر به اسهفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هسهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از دانشجویان قادر به اسهفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هسهند .نامطلوبمیانگین معدل دانشجویان گروه برحسب مقاطع تحصیلی
 بیش از  82درصد دانشجویان (کارشناسی ،ارشد ،دکهرا) دارای معد  61به باال هسهند .مطلوب بین  12- 82درصد دانشجویان (کارشناسی ،ارشد ،دکهرا) دارای معد  61به باال هسهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصددانشجویان (کارشناسی ،ارشد ،دکهرا) دارای معد  61به باال هسهند .نامطلوبنسبت دانشجویان مشروطی -انصرافی  -اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی
 کمهر از  62در صد کل دانشجویان .مطلوب بین  62 – 02درصد کل دانشجویان .نسبتاً مطلوب بیش از  02درصد کل دانشجویان .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 2-3مالک ترکیب و توزیع دانشجویان
این مالک بر اساس پذیرش دانشجویان (کارشناسی ،ارشد ،دکهرا) در رشهههای مخهل

و با توجه به تناسب جنسی و بومی و غیر بومی

تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد دانشجویان ورودی و تعداد فارغ الهحصیالن در هر یک از مقا ع و رشهههای تحصیلی،
نسبت دانشجویان دخهر وپسر و بومیغیر بومی صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ....است و برای هر نشانگرمهیاز مهناسب تعیین میگردد.
جمعآوری ا العات بر اساس اسناد و مدارک موجود در پروندههای آموزشی اسهخراج میگردد.

نــشانـــگر

مطلوب

توزیع دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع تحصیلی مختلف به نسبت (100بر اساس ماهیت رشته و
تعداد هیئت علمی تنظیم میشود)
 -کارشناسی  14درصد ارشد  04درصدد دکهرا  62درصد.

مطلوب

 -کارشناسی  42درصد ارشد  32درصد دکهرا  02درصد.

نسبتاً مطلوب

 -کارشناسی  52درصد ارشد  52درصد دکهرا  02درصد.

نامطلوب

نسبت دانشجویان پسر و دختر در هر رشته تحصیلی (بر اساس ماهیت رشته تنظیم میشود)
  %12پسر و  %30دخهر .مطلوب  %42پسر و  %42دخهر .نسبتاً مطلوب  %52پسر و  %12دخهر .نامطلوبتعداد فارغالتحصیالن در هر مقطع و رشته
  82در صد و بیشهر دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ الهحصیل میشوند .مطلوب  12-82در صد دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ الهحصیل میشوند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ الهحصیل میشوند .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-3مالک مشارکت دانشجویان در برنامههای آموزشی گروه
این مالک بر اساس میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اسهاد ،جلسات برنامهریزی آموزشی و شرکت آنان در کالسهای فوق برنامه
تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید ،مهوسط ساعات شرکت در جلسات
برنامهریزی درسی و کالسهای فوق برنامه صورت میگیرد .امهیاز این مالک  .........است و برای هر نشانگر امهیاز مهناسب تعیین میگردد.
جمعآوری ا العات بر اساس اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با مدیر گروه اسهخراج میگردد.

نــشانـــگر

مطلوب

درصد دانشجویان شرکت کننده در ارزشیابی استاد
 بیش از  82درصد از دانشجویان در ارزشیابی اسهاد شرکت میکنند .مطلوب بین  12تا  82درصد از دانشجویان در ارزشیابی اسهاد شرکت میکنند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از دانشجویان در ارزشیابی اسهاد شرکت میکنند .نامطلوبشرکت دانشجویان در جلسات برنامهریزی آموزشی
 -نماینده دانشجویان به عنوان عضو جلسه در کلیه جلسات آموزشی شرکت میکند.

مطلوب

 نماینده دانشجویان در موارد الزم و به دعوت مدیر گروه در بعضی از جلسات شرکت میکند .نسبتاً مطلوب در هیچ جلسه برنامهریزی آموزشی دانشجو شرکت نمیکند .نامطلوبدرصد دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای فوق برنامه (المپیادهای علمی ،ورزشی ،اردوهای
فرهنگی -تفریحی -زیارتی و انجمنهای علمی) به نسبت کل دانشجویان
 64-02 -در صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیتهای فوق برنامه شرکت میکنند.

مطلوب

  62-64درصد از کل دانشجویان در یکی از فعالیتهای فوق برنامه شرکت میکنند .نسبتاً مطلوب کمهر از  62در صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیتهای فوق برنامه شرکت میکنند .نامطلوبدرصد دانشجویان شرکت کننده در کالسهای مهارتهای فوق برنامه ( ICDL, ITو زبان)
 بیش از  82درصد از دانشجویان این کالسها را گذراندهاند .مطلوب بین  12تا  82درصد از دانشجویان این کالسها را گذراندهاند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از دانشجویان این کالسها را گذراندهاند .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-3مالک تعامل دانشجویان با اعضاء هیئت علمی
این مال ک بر اساس برنامه مشاوره و مالقات دانشجویان در دفهر هیئت علمی و مشرکت دانشجو در رحهای پژوهشی و مقاالت علمی
تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به میزان مشارکت دانشجویان در رحهای پژوهشی و مقاالت علمی و میزان رفایت دانشجویان
از نحوه راهنمایی و مشاوره صورت میگیرد .امهیاز این مالک  .........است و برای هر نشانگرا مهیاز فریب معین در نظر گرفهه میشود.
جمعآوری ا العات از ریق نظرسنجی از اعضاء هیئت علمی و دانشجویان به دست میآید.
نــشانـــگر

مطلوب

اختصاص زمان مشخص برای مشاوره و راهنمایی پایاننامه توسط استاد و اعالم آن
 بیش از  82درصد از اساتید برنامه زمانبندی شده جهت مشاوره و راهنمایی پایاننامه را در ابهدای ترم مشخص،اعالم و به آن عمل میکنند .مطلوب
 بین  12تا  82درصد از اساتید برنامه زمانبندی شده جهت مشاوره و راهنمایی پایاننامه را در ابهدای ترم مشخص،اعالم و به آن عمل میکنند .نسبتاً مطلوب
 کمهر از  12درصد از اساتید برنامه زمانبندی شده مشاوره و راهنمایی دارند نامطلوبامکان دسترسی دانشجویان به اساتید در زمانهای اعالم شده
مطلوب

 -در زمانهای اعالم شده دانشجویان دسهرسی کامل به اساتید دارند.

 بین  12-82درصد زمانهای اعالم شده دانشجویان دسهرسی کامل به اساتید دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد زمانهای اعالم شده دانشجویان دسهرسی کامل به اساتید دارند .نامطلوبرضایت دانشجویان از میزان و نحوه راهنمایی و مشاوره اعضاء هیئت علمی
 -بیش از  82درصد از دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رفایت دارند.

مطلوب

 -بین  12-82درصد از دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رفایت دارند.

نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12در صد از دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رفایت دارند

نامطلوب

توجه هیئت علمی به ساعات مالقات با دانشجویان در دفتر کار
 بیش از  82درصد از هیئت علمی به برنامه مالقات دانشجویان در دفهر کار توجه دارند .مطلوب بین  12تا  82درصد از هیئت علمی به برنامه مالقات دانشجویان در دفهر کار توجه دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از هیئت علمی به برنامه مالقات دانشجویان در دفهر کار توجه دارند .نامطلوبمیزان مشارکت دانشجویان در طرحهای پژوهشی
 به ازاء هر  0رح پژوهشی اراپه شده در گروه ،یک دانشجو .مطلوب به ازاء هر  3رح پژوهشی اراپه شده در گروه ،یک دانشجو .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  5رح پژوهشی اراپه شده در گروه ،یک دانشجو .نامطلوبتعداد مقاالت علمیمشترک دانشجویان با اعضاء هیئت علمی
 به ازاء هر  0مقا له ،یک دانشجو .مطلوب به ازاء هر  3مقا له ،یک دانشجو .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  5مقاله ،یک دانشجو .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 1-3مالک عالقه و آگاهی دانشجویان از رشته تحصیلی و بازار کار
این مالک بر اساس آشنایی دانشجویان با رشهه تحصیلی و بازار کار آن تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک تعداد جلسات توجیهی آشنایی
با رشهه ،کهابچه راهنمای تحصیلی ،تعداد بازدید دانشجویان از سازمانهای ذیربط صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ....است و برای هر
نشانگر فریب مشخصی تعیین میگردد .ا العات بر اساس نظرسنجی از دانشجویان و جلساتی جمعآوری میگردد که در بدو ورود و
و تحصیل برای دانشجویان تشکیل میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

معرفی مشخصات رشته تحصیلی به دانشجویان جدیدالورود
 انجام جلسه توجیهی و بازدید از گروه همراه با کهابچه و نشریات راهنما در بدو ورود .مطلوب انجام جلسه توجیهی با اعضاء هیئت علمی .نسبتاً مطلوب برنامه مدونی برای آشنایی دانشجویان از رشهه و گروه وجود ندارد .نامطلوببررسی عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی
 با پرسشنامه مشخص در بدو ورود و در و تحصیل میزان عالقه دانشجو بررسی و نهایج آن در گروهتحلیل میگردد .مطلوب
 در بدو ورود در خصوص عالقه آنان به رشهه انهخابی آنها توسط اعضاء هیئت علمی مصاحبه انجام میگردد.نسبتاً مطلوب
 در رابطه با عالقه دانشجویان به رشهه تحصیلی اقدام خاصی توسط گروه انجام نمیشود .نامطلوبگاهی دانشجویان از رشته تحصیلی و بازار کار
 وجود سازوکاری مدون برای بازدید سالیانه دانشجویان از سازمانهای ذیربط و تماس با کارشناسان ودسهگاههای اجرایی .مطلوب
 بازدید سالیانه از سازمانهای ذیربط و تشکیل جلسات سخنرانی با اسهفاده از مسئولین دسهگاههای ذیربط.نسبتاً مطلوب
 برنامه خاصی برای آشنایی با رشهه تحصیلی و بازار کار آن در گروه پیشبینی نشده است .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 5-3مالک نظر دانشجویان درباره گروه
این مالک بر اساس میزان رفایت دانشجویان از فعالیت آموزشیی ،پژوهشی و مدیریهی گروه ه تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس
تنظیم پرسشنامه و جمعآوری ا العات از بین دانشجویان در سطوح و رشهههای تحصیلی مخهل

حاصل میشود .امهیاز این مالک  ....است و

برای هر نشانگر یک فریب در نظر گرفهه میشود .برای هر یک از نشانگرهای زیر سؤاالت تنظیم و پس از تکمیل نهایج آن اسهخراج و در
جدو ثبت میگردد.
نشانگر

مطلوب

میزان رضایت دانشجویان از مدیریت گروه
میزان رضایت دانشجویان از برنامهریزی درسی گروه
میزان رضایت دانشجویان از راهبردهای یاددهی /یادگیری
میزان رضایت دانشجویان از امکانات و تجهیزات آموزشی
میزان رضایت دانشجویان از امکانات رفاهی دانشجویان
میزان رضایت دانشجویان از کمیته پایاننامه و راهنمایی پایاننامه
جمع امتیازات:
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نسبهاً مطلوب

نامطلوب

 - 7-3مالک فعالیتهای پژوهشی دانشجویان
این مالک در راسهای سیاستهای گروه در جهت ارتقاء توان علمیدانشجویان تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد
دانشجویان فعا در رحهای پژوهشی گروه ،تعداد مقاالت و کهب منهشر شده ،تعداد دانشجویان عضو انجمنهای علمی صورت میگیرد.
امهیاز این مالک  ........است و برای هر نشانگر امهیاز مهناسب تعیین میگردد .جمعآوری ا العات بر اساس اسناد و مدارک موجود در
گروه اسهخراج میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

دانشجویان مشغول در طرحهای پژوهشی
 بیش از  82در صد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رحهای پژوهشی گروه همکاری دارند .مطلوب بین  12تا  82درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رحهای پژوهشی گروه همکاری دارند .نسبتاًمطلوب
 کمهر از  12درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رحهای پژوهشی گروه همکاری دارند .نامطلوبمقاالت علمیدانشجویان
 به ازاء هر دانشجوی تحصیالت تکمیلی  6مقاله .مطلوب به ازاء هر  0دانشجوی تحصیالت تکمیلی  6مقاله .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  3دانشجوی تحصیالت تکمیلی  6مقاله .نامطلوبمیزان شرکت دانشجویان در انجمنهای علمی
مطلوب

 بیش از  82درصد از دانشجویان در انجمنهای علمی عضویت دارند. -بین  12-82درصد از دانشجویان در انجمنهای علمی عضویت دارند.

نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12در صد از دانشجویان در انجمنهای علمی عضویت دارند.

نامطلوب

استفاده از منابع کتابخانه
 بیش از  82درصد از دانشجویان عضو کهابخانه هسهند .مطلوب  12تا  82درصد از دانشجویان عضو کهابخانه هسهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از دانشجویان عضو کهابخانه هسهند .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 -1حوزه راهبردهای یادگیری /یاددهی
 - 1-1مالک الگوها و روشهای تدریس
این مالک بر اساس اسهفاده از روشهای تدریس ،موقیعت یادگیری و منابع یادگیری در دروس مخهل

تنظیم میگردد .ارزیابی این

مالک با نظرسنجی دانشجویان ،بررسی رح درس اساتید ،روشهای تدریس ،میزان شرکت اساتید درکارگاههای آموزشی روش تدریس
در و ترم تحصیلی صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ....است و برای هر نشانگر فریب معینی در نظر گرفهه میشود.
نــشانـــگر

مطلوب

تناسب روش تدریس با محتوای درس
 بیش از  82در صد از دروس در گروه با روش تدریس مناسب اراپه میگردد .مطلوب بین  12تا  82درصد از دروس گروه با روش تدریس مناسب اراپه میگردد .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از دروس گروه با روش تدریس مناسب اراپه میگردد .نامطلوباستفاده از طرح درس
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت از رح درس اسهفاده مینمایند .مطلوب بین  12-82در صد از اعضاء هیئت علمی از رح درس اسهفاده مینمایند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از اعضاء هیئت علمی از رح درس اسهفاده مینمایند نامطلوبتصریح قابلیتهای مورد انتظار در طرح درس
 در رح درس به قابلیتهای فراگیران پس از پایان درس توجه و تأکید میشود .مطلوب در رح درس برخی از اهداف رفهاری درس مورد توجه قرار میگیرد .نسبتاً مطلوب در رح درس به قابلیتهای فراگیران توجه و تأکید نمیگردد .نامطلوبشفاف بودن اهداف آموزشی در  3حیطه یادگیری (شناختی ،عاطفی و روان حرکتی)
 در رح درس ،اهداف آموزشی در  3حیطه یادگیری و با تأکید بر بقات هر حیطه تدوین میگردد .مطلوب-

رح درس ،اهداف آموزشی در  3حیطه یادگیری تدوین گردیده و به بقات هر حیطه توجهی نشده است .نسبتاً مطلوب

 در رح درس به اهداف آموزشی در  3حیطه یادگیری و بقات آن توجهی نشده است .نامطلوبنسبت استفاده اعضاء هیئت علمی از روشهای سنتی و روشهای نوین تدریس (مشارکتی ،تعاملی ،و)...

  52درصد سخنرانی  12 -درصد مشارکهی و تعاملی .مطلوب  42درصد سخنرانی –  42درصد مشارکهی و تعاملی .نسبتاً مطلوب  12درصد سخنرانی –  52درصد مشارکهی و تعاملی .نامطلوبمیزان شرکت اعضاء هیئت علمی در کارکاههای روش تدریس
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند .مطلوب بین  12تا  82درصد از اعضاء هیئت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند .نامطلوبمیزان توجه استاد به تفاوتهای فردی دانشجویان
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوتهای فردی دانشجو توجه دارند .مطلوب -بین  12- 82درصد از اعضاء هیئت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوتهای فردی دانشجو توجه دارند .نسبتاً مطلوب

-

کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوتهای فردی دانشجو توجه دارند .نامطلوب

جمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 2-1مالک استفاده از منابع و وسایل آموزشی
این مالک بر اساس اسهفاده از منابع و وسایل کمک آموزشی توسط هیئت علمی و دانشجویان در هر درس تنظیم میگردد .ارزیابی این
مالک با توجه به دسهرسی وسایل آموزشی اینهرنت ،کهابخانه و رفایت بخشی دانشجویان در اسهفاده از آن صورت میگیرد .امهیاز این
مالک  .........است و برای هر نشانگر فریب معینی در نظر گرفهه میشود .ارزیابی این مالک بر اساس تدوین پرسشنامه و نظرسنجی
دانشجویان انجام خواهد گردید.
نشانگر

مطلوب

استفاده هیئت علمیاز منابع و وسایل کمک آموزشی
 بیش از  82در صد از هیئت علمی وسایل کمک آموزشی مهنوع در اخهیار دارند .مطلوب -بین  12تا  82درصد از هیئت علمی وسایل کمک آموزشی در اخهیار دارند.

نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12درصد از هیئت علمی وسایل کمک آموزشی در اخهیار دارند.

نامطلوب

استفاده مطلوب هیئت علمیآز وسایل کمک آموزشی متناسب با محتوای درس
 بیش از  82درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک مطلب و یادگیری بیشهر صورت میگیرد .مطلوب بین  12-82درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک بههر و یادگیری بیشهر صورت میگیرد .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک بههر و یادگیری بیشهر صورت میگیرد نامطلوباستفاده از امکانات اینترنت ،کامپیوتر و CDهای آموزشی
 هر یک از دانشجویان به ور مهوسط در هفهه  .62-64ساعت از سایت کامپیوتر اسهفاده میکنند مطلوب هر یک از دانشجویان به ور مهوسط در هفهه  4-62ساعت از سایت کامپیوتر اسهفاده میکنند .نسبتاً مطلوب هر یک از دانشجویان به ور مهوسط در هفهه کمهر از  4ساعت از سایت کامپیوتر اسهفاده میکنند .نامطلوباستفاده از کتابخانه
 برنامه زمانبندی شده برای حضور فعا دانشجو در کهابخانه توسط  82در صد از اساتید در هر ترم اراپه میشود.مطلوب
 بین  12-82درصد از اساتید برنامه زمانبندی شده برای اسهفاده دانشجویان اراپه میکنند .نسبتاً مطلوب دانشجویان در مواقع فروری فقط به کهابخانه مراجعه میکنند .نامطلوبرضایت دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی
 بیش از  82درصد از دانشجویان در اسهفاده از وسایل کمک آموزشی احساس رفایت دارند .مطلوب بین  12-82درصد از داننشجویان در اسهفاده از وسایل کمک آموزشی احساس رفایت دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از دانشجویان در اسهفاده از وسایل کمک آْموزشی احساس رفایت دارند نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-1مالک چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
این مالک بر اساس نحوه ارزشیابی فعالیتهای کالسی و خارج از کالس دانشجویان تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس ارزشیابی
تشخیصی (اولیه) در شروع ترم یا جلسه درس ،انجام ارزشیابی تکوینی ،پایانی و فعالیتها و تکالی

دانشجویان صورت میگیرد .امهیاز این

مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ارزیابی این مالک بر اساس تنظیم پرسشنامه و نظرسنجی
دانشجویان انجام خواهد گرفت.
نــشانـــگر

مطلوب

دارا بودن برنامه مشخص برای فرایند ارزشیابی دانشجویان
 برنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسط گروه تدوین شده و فعالیتهای ارزشیابی بر اساس آن انجاممیشود .مطلوب
 برنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در گروه تدوین نشده و ارزشیابی با نظر مدیر گروه انجام میشود .نسبتاًمطلوب
 هر اسهاد در گروه بر اساس نظرات خود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را انجام می دهد .نامطلوبانجام ارزشیابی تشخیصی (اولیه) در شروع درس
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام میدهند .مطلوب بین  12-82درصد از اعضاء هیئت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام میدهند.نسبتاً مطلوب
 کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام میدهند .نامطلوبانجام ارزشیابی تکوینی با هدف شناسایی مشکالت درسی دانشجویان
 بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام میدهند .مطلوب بین  12-82درصد از اعضاء هیئت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام میدهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام میدهند .نامطلوبانجام ارزشیابی پایانی بر اساس آزمونهای استاندارد
 بیش از  82درصد از آزمونهای پایانی در گروه آموزشی از معیارهای اسهاندارد برخوردارند .مطلوب بین  82 -12درصد از آزمونهای پایانی در گروه آموزشی از معیارهای اسهاندارد برخوردارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از آزمونهای پایانی در گروه آموزشی از معیارهای اسهاندارد برخوردارند .نامطلوبگذراندن کارگاه ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
 -بیش از  82درصد از اعضاء هیئت علمی کارگاه ارزشیابی را گذراندهاند.

مطلوب

 بین  12 -82در صد از اعضاء هیدت علمی کارگاه ارزشیابی را گذراندهاند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از اعضاء هیئت علمی کارگاه ارزشیابی را گذراندهاند.جمع امتیازات:
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نامطلوب

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-1مالک استفاده از بازخورد نتایج ارزشیابی
این مالک بر اساس سیاست گروه در جهت بررسی نهایج حاصل از ارزشیابی و رفع مشکالت تدریس در گروه تنظیم میگردد .ارزیابی این
مالک بر اساس تعداد جلساتی است که اعضاء هیئت علمی برای بازبینی روشهای تدریس و محهوای درسی پس از اتمام هر ترم تشکیل
میدهند .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ا العات از ریق مدیر گروه جمعآوری
میشود و با نظر سنجی دانشجویان انجام خواهد گرفت.
نــشانـــگر

مطلوب

وجود مستندات ارزشیابی کالسهای درسی اعضاء هیئت علمی
 مسهندات ارزشیابی دروس هیئت علمی در هر ترم تحصیلی ،در گروه وجود دارد .مطلوب -مسهندات ارزشیابی دروس هیئت علمی در گروه موجود نیست.

نسبتاً مطلوب

 ارزشیابی دروس هیئت علمی در هر ترم در گروه انجام نمیشود .نامطلوبسازوکار بررسی نتایج ارزشیابی هیئت علمی و تنظیم گزارش
 بیش از  82درصد از مسهندات ارزشیابی هیئت علمی توسط مدیر گروه بررسی و گزارش آن تنظیم میگردد .مطلوب بین  12-82درصد از مسهندات ارزشیابی هیئت علمی توسط مدیر گروه بررسی و گزارش آن تنظیم میگردد .نسبتاًمطلوب
 کمهر از  12درصد از مسهندات ارزشیابی اعضاء هیئت علمی توسط مدیر گروه بررسی و گزارش آن تنظیم میگردد.نامطلوب

سازوکار بررسی نتایج ارزشیابی دانشجویان
 در پایان هر ترم جلسات بررسی پیشرفت دانشجویان در گروه با شرکت مدیر گروه و اعضاء هیئت علمی برگزارمیگردد .مطلوب
 نهایج ارزشیابی دانشجویان توسط مدیرگروه بررسی میگردد .نسبتاً مطلوب نهایج ارزشیابی دانشجویان در گروه مورد بررسی قرار نمیگیرد .نامطلوبسازوکار بررسی تحلیل آزمونهای پایانی
 -بیش از  82درصد از آزمونها در پایان هر ترم در گروه آموزشی تحلیل می شوند.

مطلوب

 بین  82 -12درصد از آزمونها در پایان هر ترم در گروه آموزشی تحلیل می شوند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از آزمونها در پایان هر ترم در گروه آموزشی تحلیل می شوند .نامطلوبوجود سازوکار تشویق و  ....هیئت علمی بر اساس نتایج ارزشیابی آنان
 اعالم اسامیاعضاء هیئت علمی با کسب باالترین و پایینترین میانگین به دانشگاه و همچنین اقدام در گروهتوسط مدیر گروه .مطلوب
 تشکیل جلسه گروه با شرکت هیئت علمی دارای باالترین و پایینترین میانگین به ور مجزا .نسبتاً مطلوب گروه هیچ اقدامی در این مورد انجام نمیدهد و به عهد ه دانشگاه واگذار شده است .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 5حوزه امکانات و تجهیزات آموزشی
 – 1-5مالک فضاهای آموزشی و اداری گروه یا دوره و رشته
این مالک بر اساس وفعیت کالسهای درسی ،آزمایشگاهها ،کهابخانهها ،وسایل آموزشی و ...تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس
تعداد کالسهای درس ،تعداد آزمایشگاهها ،تعداد و تنوع وسایل آموزشی صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر
فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ا العات از ریق مدیر گروه و بررسی اسناد و مدارک موجود جمعآوری میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

تناسب فضای آموزشی (کالس) با رشته تحصیلی
 به ازاء  62- 02دانشجو یک کالس در س وجود دارد .مطلوب به ازاء  02- 32دانشجو یک کالس درس وجود دارد .نسبتاً مطلوب به ازاء  32نفر دانشجو به باال یک کالس وجود دارد .نامطلوباستفاده بهینه از فضایهای آموزشی موجود توسط گروه
 -بیش از  82درصد از فضای آموزشی موجود در گروه اسهفاده بهینه دارد.

مطلوب

 بین  12-82درصد از فضای آموزشی موجود در گروه اسهفاده بهینه دارد .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد از فضای آموزشی موجود در گروه اسهفاده بهینه دارد.

نامطلوب

تناسب فضای اداری با نیازها و فعالیتهای گروه
 به ازاء هر عضو هیئت علمی یک دفهر کار وجود دارد .مطلوب برخی از اعضاء هیئت علمی دفهر کار مسهقل دارند .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  0- 3نفر هیئت علمی یک دفهر کار وجود دارد .نامطلوباستفاده بهینه از فضاهای اداری موجود در گروه
 بیش از  82درصد از فضاهای اداری موجود در گروه اسهفاده بهینه دارند .مطلوب بین  82 -12درصد از فضاهای اداری موجود در گروه اسهفاده بهینه دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از فضاهای اداری موجود در گروه اسهفاده بهینه دارند .نامطلوبفضاهای اختصاصی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 به ازاء هر  4-62دانشجوی تحصیالت تکمیلی یک ا اق کار وجود دارد .مطلوب به ازاء هر  62 -64دانشجوی تحصیالت تکمیلی یک ا اق کار وجود دارد .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  64نفر دانشجو به باال یک ا اق کار وجود دارد .نامطلوبتناسب فضای آموزشی (سالن کنفرانس ،سالن امتحانات)
 در گروه آموزشی یک سالن کنفرانس ،کارگاه آموزشی و سالن امهحان وجود دارد .مطلوب در گروه آموزشی یک سالن کنفرانس و کارگاه آموزشی وجود دارد .نسبتاً مطلوب گروه آموزشی در موقع لزوم از امکانات دانشکده اسهفاده می کند .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 2-5مالک کتابخانه و سیستم اطالعرسانی
این مالک با توجه به وفعیت کهابخانه و سایت کامپیوتری گروه تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس وسعت کهابخانه ،وسعت
سایت کامپیوتری وتعداد کامپیوترهای مخصوص دانشجویان و اعضاء هیئت علمی صورت میگیرد .امهیاز این مالک ......است و برای هر
نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ا العات از ریق مدیر گروه و بررسی اسناد و مدارک موجود جمعآوری میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

تناسب فضای کتابخانه با تعداد دانشجویان
مطلوب

 -به ازاء هر دانشجو یک مهر مربع فضا در کهابخانه پیش بینی شده است.

 به ازاء هر  4نفر دانشجو یک مهر مربع فضا در کهابخانه پیش بینی شده است .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  62دانشجو یک مهر مربع فضا در کهابخانه پیش بینی شده است .نامطلوبتناسب کتابهای کتابخانه با نیازهای دانشجویان (کتابهای مرجع و روزآمد)
 بیش از  82درصد از کهابهای موجود در کهابخانه مهناسب با نیازهای دانشجویان است .مطلوب بین  12- 82درصد از فضای آموزشی موجود در کهابخانه مهناسب با نیازهای دانشجویان است .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد از فضای آموزشی موجود در کهابخانه مهناسب با نیازهای دانشجویان است نامطلوب

تناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیاز گروه
 بیش از  82درصد از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است .مطلوب بین  82 - 12درصد از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است .نامطلوب

استفاده از سیستمهای رایانهای
 سیسهم کهابخانه رایانهای است و اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دسهرسی مسهقیم به منابع دارند .مطلوب برخی از منابع به صورت سیسهم باز مورد اسهفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضاء هیئت علمی قرارمیگیرد .نسبتاً مطلوب
 سیسهم کهابخانه کامالً بسهه است .نامطلوبساعات کار کتابخانه و مرکز اطالع رسانی
 کهابخانه و مرکز ا العرسانی به ور شبانه روزی در اخهیار اعضاء هیئت علمی و دانشجویان است .مطلوب -اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در ساعات اداری از کهابخانه و مرکز ا العرسانی اسهفاده میکنند .نسبتاً مطلوب

 کهابخانه و مرکز ا العرسانی به ور پاره وقت باز است .نامطلوبارائه امکانات پشتیبانی کتابخانه (تایپ و تکثیر)
 -بیش از  82درصد امکانات تایپ و تکثیر در کهابخانه موجود است.

مطلوب

 -بین  12-82درصد امکانات تایپ و تکثیر در کهابخانه موجود است.

نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12درصد امکانات تایپ و تکثیر در کهابخانه موجود است.

نامطلوب

جمع امتیازات
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-5مالک امکانات و خدمات رایانهای
این مالک با توجه به امکانات رایانهای و اینهرنت و میزان اسهفاده اعضاء هیئت علمی و دانشجویان از این امکانات صورت میگیرد .ارزیابی
این مالک بر اساس فضای سایت کامپیوتر ،تعداد کامپیوتر ،وحضور مهخصص در سایت کامپیوترصورت میگیرد .امهیاز این مالک ......
است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ا العات بر اساس نظر مدیر گروه ،اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جمعآوری
میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

تناسب امکانات و خدمات رایانهای با نیازهای گروه
 به ازاء هر  6 - 3نفر دانشجو یک کامپیوتر وجود دارد .مطلوب به ازاء هر  5- 1نفر دانشجو یک کامپیوتر وجود دارد .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  0نفر دانشجو یک کامپیوتر وجود دارد .نامطلوباستفاده اعضاء هیئت علمی و دانشجویان از امکانات و خدمات رایانهای
 بیش از  82درصد ازهیئت علمیآز امکانات و خدمات رایانهای اسهفاده مینماید .مطلوب بین  12-82درصد ازهیئت علمیآز امکانات و خدمات رایانهای اسهفاده مینماید .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از هیئت علمیآز امکانات و خدمات رایانهای اسهفاده مینماید .نامطلوبتناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیاز گروه
 بیش از  82درصد از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است .مطلوب بین  82 -12درصد از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است .نامطلوبوجود متخصص و مسئول کامپیوتر در سایت
 یک نفر مهخصص تمام وقت به عنوان مسئو در سایت کامپیوتر وجود دارد .مطلوب یک نفر مهخصص به ور پاره وقت به عنوان مسئو در سایت کامپیوتر وجود دارد .نسبتاً مطلوب در مواقع لزوم مهخصص به سایت کامپیوتر مراجعه مینماید .نامطلوبدسترسی بهاینترنت و شبکههای اطالع رسانی
 بیش از  %82از دانشجویان قادر به اسهفاده از اینهرنت و شبکههای ا العرسانی هسهند .مطلوب بین  12-82درصد از دانشجویان قادر به اسهفاده از اینهرنت و شبکههای ا العرسانی هسهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از دانشجویان قادر به اسهفاده از اینهرنت و شبکههای ا العرسانی هسهند .نامطلوبتناسب فضای سایت کامپیوتری با تعداد دانشجویان
 -به ازاء هر دانشجو یک مهر مربع فضا در سایت موجود است.

مطلوب

 -به ازاء هر  0- 3دانشجو یک مهر مربع فضا در سایت موجود است.

نسبتاً مطلوب

 -برای بیش از  3نفر دانشجو یک مهر مربع فضا در سایت موجود است.

نامطلوب

جمع امتیازات
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-5مالک کارگاهها و آزمایشگاهها
این مالک در راسهای امکانات آزمایشگاهی ،بیمارسهانی ،عرصه و ...مهناسب با گروه تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد
کارگاهها و آزمایشگاهها ،تناسب آزمایشگاهها با رشهه صورت میگیرد .امهیاز این مالک ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر
گرفهه میشود .ا العات از ریق مدیر گروه و نظر هیئت علمی و دانشجویان جمعآوری میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

فضای آزمایشگاه متناسب با رشتههای تحصیلی گروه
 به ازاء  6-0نفر دانشجو یک مهر مربع فضا در آزمایشگاه اخهصاص داده شده است .مطلوب به ازاء  3-5نفر دانشجو یک مهر مربع فضا در آزمایشگاه اخهصاص داده شده است .نسبتاً مطلوب -به ازاء هر  4نفر به باال یک مهر مربع فضا در آزمایشگاه اخهصاص داده شده است.

نامطلوب

تناسب امکانات کارگاهها و آزمایشگاه با دروس عملی
 بیش از  82درصد از امکانات آزمایشگاهی موجود مهناسب با دروس عملی در نظر گرفهه است .مطلوب بین  12-82درصد از امکانات آزمایشگاهی مهناسب با دروس عملی است .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از امکانات آزمایشگاهی مهناسب با دروس عملی است .نامطلوبسازوکار تجهیز به موقع وسائل آزمایشگاهی
 قبل از شروع نیم سا تحصیلی درخواست وساپل آزمایشگاهی در شورا مطرح و اقدام به تهیه میگردد .مطلوب در موقع الزم درخولست تأمین وسایل آزمایشگاهی در شورا مطرح و اقدام به تهیه میگردد .نسبتاً مطلوب تهیه و تأمین وسایل آزمایشگاهی با مشکالت تهیه میگردد .نامطلوبدسترسی دانشجویان به آزمایشگاه و کارگاه
 بیش از  82درصد از دانشجویان قادر به اسهفاده از امکانات آزمایشگاه هسهند .مطلوب بین  82 -12درصد از دانشجویان قادر به اسهفاده از امکانات آزمایشگاه هسهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد از دانشجویان قادر به اسهفاده از امکانات آزمایشگاه هسهند .نامطلوبحضور مسئول یا کارشناس به منظور استفاده بهینه دانشجویان از آزمایشگاه و کارگاه
 -حضور تمام وقت مسئو آزمایشگاه و کارگاه.

مطلوب

 مسئو آزمایشگاه در ساعات اراپه دروس عملی حضور دارد .نسبتاً مطلوب -آزمایشگاه و یا کارگاه فاقد مسئو است.

نامطلوب

جمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 1-5مالک امکانات سمعی و بصری گروه
این مالک در راسهای وسایل آموزشی (پروژکهور ،اسالید ،اورهد ،ویدپو پروژکهور) تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد
پروژکهوهای موجود در گروه و تناسب آن با نیازهای رشهه صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در
نظر گرفهه میشود .ا العات از ریق مدیر گروه جمعآوری میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

فراهمسازی به موقع وسایل کمک آموزشی
 در شروع نیم سا تحصیلی شورای گروه در رابطه با بررسی و تجهیز وساپل کمک آموزشی تشکیل میگردد.مطلوب
 اعضاء هیئت علمی در موقع لزوم نیاز خود را به مدیر گروه اعالم میکنند .نسبتاً مطلوب امکانات آموزشی در صورت تأمین اعهبار تهیه میشود .نامطلوبتناسب وسائل آموزشی با نیازهای گروه
 برای بیش از  82درصد از دروس گروه با توجه به ماهیت آن وسایل آموزشی در نظر گرفهه شده است .مطلوب برای  12-82درصد از دروس گروه مهناسب با ماهیت آن وساپل آموزشی در نظر گرفهه شده است .نسبتاً مطلوب -برای کمهر از  12درصد از دروس گروه مهناسب با ماهیت آن وسایل آموزشی در نظر گرفهه شده است .نامطلوب

به روز بودن وسایل آموزشی گروه
 -بیش از  82درصد از وسایل آموزشی در  4سا اخیر تهیه شده است.

مطلوب

 -بین  12-82در صد از وسایل آموزشی در  4سا اخیر تهیه شده است.

نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12در صد از وساپل آموزشی در  4سا اخیر تهیه شده است.

نامطلوب

وجود برنامه مدون برای استفاده از وسائل آموزشی
 وسایل آموزشی در دسهرس هیئت علمیآست و به سهولت از آن اسهفاده می کند .مطلوب مسئولیت اسهفاده از وساپل به عهده یک نفر است که با اساتید هماهنگ مینماید .نسبتاً مطلوب اسهفاده از وساپل آموزشی در گروه در اخهیار برخی از اعضاء هیئت علمیآست .نامطلوبامکانات گروه برای انتشار نتایج پژوهشی
 بیش از  82درصد امکانات الزم برای انهشار نهایج پژوهشی در اخهیار اعضاء هیئت علمی و دانشجویان وجود دارد .مطلوب بین  12-82درصد امکانات الزم برای انهشار نهایج پژوهشی در اخهیار اعضاء هیئت علمی و دانشجویان وجود دارد .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد امکانات الزم برای انهشار نهایج پژوهشی در اخهیار اعضاء هیئت علمی و دانشجویان وجود دارد .نامطلوب

جمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 -7حوزه پایاننامهها ،فرصتهای مطالعاتی و سمینارها
 - 1-7مالک کیفیت پایاننامهها
این مالک در راسهای اجرای آییننامههای مربو به پایاننامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس
تعداد راهنمایی و مشاوره هر یک از اعضاء هیئت علمی ،رعایت تخصص اعضاء کمیهه ،وجود و رعایت آییننامههای مربو به پایاننامه،
تعداد مقاالت مسهخرج از پایاننامه ،و ارزیابی پایاننامه صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر
گرفهه میشود .ا العات از ریق نظرخواهی از دانشجویان جمعآوری میگردد.
نــشانـــگر

مطلوب

وجود مستندات مربوط بهآییننامه و مقررات پایاننامه
 -کهاب آییننامه و مقررات پایاننامه با شرح کامل نحوه تدوین پایاننامه و وظاپ

اساتید راهنما ،مشاور و داوران پایاننامه در

گروه موجود است .مطلوب
 آییننامه مخهصری در خصوص رعایت مراحل تدوین پایاننامه در گروه موجود است .نسبتاً مطلوب در گروه مسهندات مربو بهآییننامه و پایاننامه وجود ندارد نامطلوبمیزان رعایت آییننامه و مقررات پایاننامه توسط اعضاء گروه
 بیش از  82درصد از آییننامه و مقررات پایاننامه توسط اساتید راهنما و دانشجویان رعایت میگردد .مطلوب بین  12 - 82درصد از آییننامه و مقررات توسط اساتید راهنما و دانشجویان رعایت میگردد .نسبتاً مطلوب برای کمهر از  12درصد از آییننامه و مقررات توسط اساتید راهنما و دانشجویان رعایت میگردد .نامطلوببرنامهریزی مدون در خصوص ارزیابی تکوینی پایاننامه
 هر  1ماه یک سمیناردانشجویی با حضور دانشجویان در رابطه با پیشرفت پایاننامه اراپه میگردد .مطلوب هرسا یک سمیناردانشجویی با حضور دانشجویان در رابطه با پیشرفت پایاننامه اراپه میگردد .نسبتاً مطلوبنامطلوب

 -یک سمینار دانشجویی با حضور سایر دانشجویان قبل از دفاع اراپه میشود.

استفاده از اساتید همسان سایر گروههای همسان در راهنمایی و مشاوره پایاننامه
 مهناسب با موفوع پایاننامه از سایر اساتید گروههای همسان اسهفاده میشود .مطلوب -از برخی از اساتید گروههای همسان اسهفاده میشود.

نسبتاً مطلوب

 از سایر گروههای همسان به عنوان مشاوره و راهنمایی اسهفاده نمیشود .نامطلوبتناسب عناوین پایاننامهها با تخصص اعضا ی کمیته
 اساتید راهنما و مشاوران پایاننامه براساس موفوع و مهناسب با تخصص آنها انهخاب می شوند .مطلوب اساتید راهنما بر اساس موفوع وتخصص و مشاوران پایاننامه بر اساس شرایط موجود انهخاب میشوند .نسبتاً مطلوبنامطلوب

 اساتید راهنما و مشاوران پایاننامهها بر اساس ظرفیت گروه تعیین میشود.وجود سازوکار در خصوص استفاده از نتایج پایاننامهها

 تهیه خالصه نهایج پایاننامه توسط دانشجو با راهنمایی اسهاد و اراپه آن به ذینفعان .مطلوب تهیه خالصه نهایج پایاننامه توسط دانشجو با راهنمایی اسهاد برای کهابخانه گروه .نسبتاً مطلوب -برنامه خاصی برای اسهفاده از نهایج پایاننامه پیش بینی نشده است.

نامطلوب

جمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 2-7مالک سمینارها و همایشهای برگزار شده توسط گروه
این مالک بر اساس سیاستهای گروه در رابطه با تولیدات علمی و اراپه نهایج حاصل از تحقیقات است .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد
سمینارها و همایشهای گروه و مشارکت اعضاء هیئت علمی در برگزاری آنها و تعداد مقاالت اراپه شده در این سمینارها صورت میگیرد.
امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ا العات مربو این مالک بر اساس نظر مدیر گروه و
اسناد موجود خواهد بود.
نــشانـــگر

مطلوب

وجود سازوکار مدون و مستند در خصوص سیاستهای گروه در برگزاری سمینارها
 کمیهه اجرایی داپمی در خصوص برگزاری سمینارها وجود دارد .مطلوب به ور موردی یک کمیهه اجرایی سمینار تشکیل و امور مربو به سمینارها را پیگیری مینماید .نسبتاً مطلوب بندرت در گروه سمینار تشکیل میشود .نامطلوبشرکت اعضاء هیئت علمی و محققین در برگزاری سمینار
 بیش از  82درصد اعضاء هیئت علمی و محققین مربو به رشهه در سمینار شرکت میکنند .مطلوب اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مربو به گروه در سمینار شرکت میکنند .نسبتاً مطلوب اعضاء هیئت علمی در سمینار شرکت میکنند .نامطلوبتعداد سمینارهای برگزارشده
 یک سمینار در پایان هر نیم سا تحصیلی .مطلوب -یک سمینار در پایان هر سا تحصیلی.

نسبتاً مطلوب

 کمهر از یک سمینار در هر سا تحصیلی .نامطلوباستفاده از نتایج سمینارهای برگزار شده
 پس از پایان سمینار کمیهه ویژهای تشکیل و نهایج سمینار را بررسی و دسهاوردهای آن را در اخهیار ذینفعان قرارمی دهد .مطلوب
 نهایج سمینار به صورت مقاله در اخهیار ذینفعان قرار میگیرد .نسبتاً مطلوب نهایج سمینار منهشر نمیشود .نامطلوبتشویق و ترغیب دانشجویان در برگزاری همایشهای دانشجویی
 تشویق دانشجویان به تشکیل کمیهه دانشجویی و حمایت آنان و در اخهیار گذاشهن امکانات و تجهیزات الزمبرای آنان توسط مدیر گروه و اعضاء هیئت علمی .مطلوب
 شویق دانشجویان به تشکیل کمیهه دانشجویی .نسبتاً مطلوب سیاست ویژهایی برای مشارکت دانشجویان در برگزاری سمینارهای دانشجویی وجود ندارد .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-7مالک قراردادهای پژوهشی
این مالک بر اساس سیاستهای گروه در رابطه با تولیدات علمی و اراپه نهایج حاصل از تحقیقات است .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد
سمینارها و همایشهای گروه و مشارکت اعضاء هیئت علمی در برگزاری آنها و تعداد مقاالت اراپه شده در این سمینارها صورت میگیرد.
امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .ا العات مربو این مالک بر اساس نظر مدیر گروه و
اسناد موجود خواهد بود.
نشانگر

مطلوب

وجود سازوکار مدون و مستند برای وضع و اجرای قراردادهای پژوهشی
 هر نوع قرارداد مربو به پژوهش اعضاء هیئت علمی و گروه در شورای پژوهشی مطرح و به تصویب میرسد.مطلوب
 قراردادهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی با سایر سازمانهای ذیربط با ا الع مدیر گروه و شورای پژوهشیصورت میگیرد .نسبتاً مطلوب
 شورای پژوهشی در جریان عقد قرارداد پژوهشی اعضاء هیئت علمی با سایر سازمانها نیست .نامطلوبتعداد قرار دادهای پژوهشی با سایر سازمانهای ذیربط
 -بیش از  82درصد اعضاء از ریق عقد قراردادها با سایر سازمانها همکاری دارند.

مطلوب

 -بین  12-82درصد اعضاء از ریق عقد قرارداد با سایر سازمانها همکاری دارند.

نسبتاً مطلوب

 کمهر از  12در صد اعضاء از ریق عقد قراردادها با سایر سازمانها همکاری دارند .نامطلوبوجود ساز و کاری مشخص برای استفاده از قراردادهای پژوهشی
 هنگام عقد قرارداد با سایر سازمانها نیازهای گروه در نظر گرفهه میشود .مطلوب درصد معینی از از اعهبارات مربو به قرارداد در اخهیار گروه قرار میگیرد .نسبتاً مطلوبنامطلوب

 اعهبارات مربو به هر قرارداد مربو به مجری رح است.فراهم آوردن تسهیالت به منظور عقد قرار داد پژوهشی

 شرایط الزم برای عقد قراردادهای پژوهشی بین اعضاء و سازمانهای ذیربط کامالً فراهم است .مطلوب برخی از اعضاء هیئت علمیاز شرایط الزم برای عقد قراردادهای پژوهشی بهرهمند میشود .نسبتاً مطلوب در عقد قراردادهای پژوهشی همکاری از رف مدیر گروه صورت نمیگیرد .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 -8حوزه دانشآموختگان
 - 1-8مالک ادامه تحصیل دانشآموختگان
این مالک بر اساس سیاستها و برنامههای گروه به منظور ادامه تحصیل دانشجویان تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد
پذیرفهه شدگان در مقا ع تحصیلی باالتر در داخل و خارج کشور صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب
الزم در نظر گرفهه میشود .جمعآوری ا العات مربو این مالک براساس بررسی اسناد موجود خواهد بود.
نشانگر

مطلوب

نسبت دانشجویانی که به مقاطع تحصیلی باالتر راه یافتند
  42درصد و بیشهر دانشآموخهگان در مقا ع تحصیلی راه یافهند .مطلوب بین  04تا  42در دانشآموخهگان در مقا ع تحصیلی راه یافهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  04در صد دانشآموخهگان در مقا ع تحصیلی راه یافهند .نامطلوبنسبت ادامه تحصیل دانشآموختگان در رشته تحصیلی خود به کل دانشآموختگان
 بیش از  82درصد از دانشآموخهگان در رشهه تحصیلی خود ادامه تحصیل دادهاند .مطلوب بین  12-82درصد از دانشآموخهگان در رشهه تحصیلی خود ادامه تحصیل دادهاند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد از دانشآموخهگان در رشهه تحصیلی خود ادامه تحصیل دادهاند .نامطلوبنسبت دانشآموختگانی که در خارج از کشور ادامه تحصیل دادهاند
 بین  3-0نفر از دانشآموخهگان با اسهفاده از بورس خارج از کشور ادامه تحصیل دادهاند (هر سا ) .مطلوب یک نفر از دانشآموخهگان با اسهفاده از بورس خارج از کشور ادامه تحصیل دادهاند (هرسا ) .نسبتاً مطلوب سهمیهایی برای بورس خارج از کشور برای ادامه تحصیل در نظر گرفهه نشده است .نامطلوبوجود سازوکار برای ادامه تحصیل دانشآموختگان
 وجود برنامه و راهکارهای مدون و مشخص برای ارتقاء و حمایت دانشجویان در جهت ادامه تحصیل .مطلوب وجود برنامههای تشویقی و حمایت برای برخی از دانشجویان در جهت ادامه تحصیل .نسبتاً مطلوب گروه برای ادامه تحصیل دانشجویان از برنامه خاصی پیروی نمی کند.جمع امتیازات:
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نامطلوب

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 2-8مالک ارتباط گروه با دانشآموختگان پس از فارغالتحصیلی
این مالک بر اساس سیاستها و برنامههای گروه در جهت ارتقاء سطح دانشفارغ الهحصیالن و آشنایی آنها با دانشروز و یافهههای جدید
مرتبط با رشهه تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد سمینارهای مشهرک گروه با سایر سازمانهای ذیربط ،تنظیم آییننامه به
منظورادامه تحصیل دانشآموخهگان و همایشهای سالیانه صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در
نظر گرفهه میشود .جمعآوری ا العات مربو این مالک براساس بررسی اسناد موجود و نظر مدیر گروه خواهد بود.
نشانگر

مطلوب

وجود ساز وکار مدون در خصوص ادامه تحصیل دانشآموختگان در گروه
 پذیرش فارغ الهحصیالن گروه برای ادامه تحصیل بر اساس آییننامه گروه صورت میگیرد .مطلوب پذیرش دانشجویان ممهاز برای ادامه تحصیل بر اساس آییننامه دانشگاه صورت میگیرد .نسبتاً مطلوب سازوکار مدون ومشخصی برای پذیرش دانشآموخهگان گروه وجود ندارد .نامطلوبطرحهای مشترک اعضاء هیئت علمی با دانشآموختگان
 بیش از  12درصد از اعضاء هیئت علمی با دانشآموخهگان رحهای مشهرک دارند مطلوب بین  32-12درصد از اعضاء هیئت علمی با دانشآموخهگان رحهای مشهرک دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  32درصد از اعضاء هیئت علمی با دانشآموخهگان رحهای مشهرک دارند .نامطلوبسمینارهای مشترک با سایر سازمانهای ذیربط
 -هر ساله یک سمینار مشهرک با دسهگاههای ذیربط تشکیل میشود.

مطلوب

 -سمینارهای مشهرک با سایر سازمانهای ذیربط به ور موردی تشکیل میشود.

نسبتاً مطلوب

 برنامهایی برای برگزاری سمینارهای مشهرک با سایر سازمانهای ذیربط پیشبینی نشده است .نامطلوبعالقهمندی دانشآموختگان برای ارتباط با گروه
 -بیش از  82درصد از دانشآموخهگان در مراسم مخهل

گروه شرکت میکنند .مطلوب

 -بین  12-82درصد از دانشآموخهگان در مراسم مخهل

گروه شرکت میکنند .نسبتاً مطلوب

 -کمهر از  12درصد از دانشآموخهگان در مراسم مخهل

گروه شرکت میکنند .نامطلوب

الزامات و مشوقهای تدارک دیده شده گروه برای ارتباط با دانشآموختگان
 راهکارهای تشویقی ویژهایی جهت ارتبا فارغ الهحصیالن در گروه پیش بینی شده است .مطلوب به منظور ارتبا با برخی از دانشآموخهگان از روشهای انگیزشی اسهفاده شده است .نسبتاً مطلوب برنامه تشویقی خاصی برای ارتبا دانشآموخهگان در گروه در نظر گرفهه نشده است .نامطلوبهمایش ساالنه فارغ التحصیالن
 هر سا یک همایش برای گرد همایی کلیه فارغ الهحصیالن در گروه برگزار میگردد .مطلوب همایش فارغ الهحصیالن بر حسب موارد خاص تشکیل میشود .نسبتاً مطلوب برنامه خاصی برای گرد همایی فارغ الهحصیالن در گروه وجود ندارد .نامطلوبجمع امتیازات:
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نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

 - 3-8مالک مقاالت و آثار علمی دانشآموختگان
این مالک بر اساس سیاستها ی گروه در رابطه با تولیدات علمی دانشآموخهگان تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک بر اساس تعداد مقاالت،
کهابهای دانشآموخهگان و شرکت آنان در سمینارها صورت میگیرد .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه
میشود .جمعآوری ا العات مربو این مالک براساس نظرات دانشآموخهگان و بررسی اسناد موجود خواهد بود.

نشانگر

مطلوب

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

متوسط تعداد عناوین کتابهای منتشر شده توسط دانشآموختگان
 به ازاء هر  4دانشجوی تحصیالت تکمیلی یک کهاب .مطلوب به ازاء هر  62نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی یک کهاب .نسبتاً مطلوب– به ازاء هر  02دانشجوی تحصیالت تکمیلی یک کهاب .نامطلوب
تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارهای داخلی و خارجی توسط دانشآموختگان در  2سال گذشته

 به ازاء هر  6-3نفر دانشآموخهه تحصیالت تکمیلی یک نفر درسمینار مقاله اراپه داده است .مطلوب به ازاء هر  5-1نفر دانشآموخهه تحصیالت تکمیلی یک نفر درسمینار مقاله اراپه داده است .نسبتاً مطلوب -به ازاء هر  0- 62نفر دانشآموخهه تحصیالت تکمیلی یک نفر درسمینار مقاله اراپه داده است .نامطلوب

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر در دو سال گذشته
 به ازاء هر  6-3نفر دانشآموخهه یک مقاله .مطلوب به ازاء هر  5- 1نفر دانشآموخهه یک مقاله .نسبتاً مطلوب به ازاء هر  0-62نفر دانشآموخهه یک مقاله .نامطلوبجمع امتیازات:

 - 1-8مالک سرنوشت شغلی دانشآموختگان
این مالک با توجه به راهکارهای تعیین شده در گروه به منظور جذب و اسهخدام دانشآموخهگان تنظیم میگردد .ارزیابی این مالک با توجه به تعداد دانشآموخهگان
جذب شده در سازمانهای دولهی و غیر دولهی و ایجاد اشهغا و کار آفرینی صورت میگیرد .امهیاز این مالک ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه
میشود .جمعآوری ا العات مربو این مالک بر اساس بررسی اسناد موجود و نظر خواهی دانشآموخهگان خواهد بود.
مطلوب

نشانگر

نسبهاً
مطلوب

نسبت دانشآموختگان شاغل به بیکار
 به ازاء هر  62دانشآموخهه یک بیکار .مطلوب به ازاء هر  4دانشآموخهه یک بیکار .نسبتاً مطلوب -به ازاء هر  3نفر دانشآموخهه یک بیکار .نامطلوب

کارآفرینی دانشآموختگان
 بیش از  42درصد از دانشآموخهگان در واحدهای مربو ه مشغو فعالیت هسهند .مطلوب بین  04-42درصد از دانشآموخهگان در واحدهای مربو ه مشغو فعالیت هسهند .نسبتاً مطلوب کمهر از  04در صد از دانشآموخهگان در واحدهای مربو مشغو فعالیت هسهند .نامطلوبنسبت دانشآموختگان شاغلی که شغل آنان مرتبط با رشته تحصیلی آنهاست
 بیش از  82درصد از فارغ الهحصیالن در رشهه تحصیلی خود مشغو فعالیت هسهند .مطلوب بین  12- 82درصد از فارغ الهحصیالن در رشهه تحصیلی خود مشغو فعالیت هسهند .نسبتاً مطلوب -کمهر از  12درصد از فارغ الهحصیالن در رشهه تحصیلی خود مشغو فعالیت هسهند .نامطلوب

جمع امتیازات:
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نامطلوب

 - 5-8مالک نظر مدیران درباره تواناییهای دانشآموختگان
این مالک با توجه به سیاستهای گروه در رابطه با تعیین اثر بخشی و اسهفاده از بازخورد نهایج حاصل از اجرای برنامههای درسی گروه
تنظیم می گردد .ارزیابی این مالک بر اساس میزان رفایت کارفرمایان از دانش ،نگرش و مهارت دانشآموخهگان صورت میگیرد .امهیاز
این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه میشود .جمعآوری ا العات مربو این مالک بر اساس تنظیم
پرسشنامه و نظر خواهی از مدیران ذیربط خواهد بود.
نــشانـــگر

مطلوب

نسبهاً
مطلوب

نامطلوب

رضایت مدیران از سطح دانش فارغ التحصیالن
 بیشهر از  82در صد ا العات و دانشالزم در رابطه با موفوع تخصصی را دارند .مطلوب. بین  12-82درصد ا العات و دانشالزم در رابطه با موفوع تخصصی را دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12درصد ا العات و دانشالزم در رابطه با موفوع تخصصی را دارند .نامطلوبرضایت مدیران از مهارتهای تخصصی دانشآموخته
 -بیش از  82درصد از دانشآموخهگان توانایی انجام وظای

مربو ه را دارند .مطلوب

 -بین  12-82درصد از دانشآموخهگان توانایی انجام وظای

مربو ه را دارند .نسبتاً مطلوب

 کمهر از  12در صد از دانشآموخهگان در رشهه تحصیلی خود ادامه تحصیل دادهاند .نامطلوبرضایت مدیران از عالقه به کار و تعهد و وجدان کار دانشآموخته
 بیش از  82در صد دانشآموخهگان تمایل و عالقه به کار خود دارند .مطلوب بین  12-82درصد دانشآموخهگان تمایل و عالقه به کار خود دارند .نسبتاً مطلوب کمهر از  12در صد دانشآموخهگان تمایل و عالقه به کار خود دارند .نامطلوبجمع امتیازات:

 - 7-8مالک نظرات دانشآموختگان درباره برنامههای آموزشی و درسی
این مالک در راسهای بررسی عملکرد گروههای آموزشی به منظور اسهفاده در ارزیابی برونی است .ارزیابی این مالک بر اساس پرسشنامه
از کلیه فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و مدیریهی گروه است .امهیاز این مالک  ......است و برای هر نشانگر فرایب الزم در نظر گرفهه
میشود .ا العات از ریق نظرسنجی از دانشجویان پس از اتمام تحصیل به دست میآید .بدین ترتیب که دانشجویان در فرایند اخذ گواهی
فراغت از تحصیل به مرکز ارزیابی دانشگاه (واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) مراجعه و پرسشنامه مربو ه را تکمیل
مینمایند .پرسشنامه مربو به این مالک از رف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه تنظیم خواهد شد.
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