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 فسا و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي
 
 

 

 دانشکده پرستاری در مقطع کارشناسیگزارش ارزشیابی درونی  -

 دومویراست  -

 تهیه شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  -

 

 مسئوالن اجرایی پروژه : 

 

 سرپرست : 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  دکتر شهناز کریمی

 پزشکی دانشکده پرستاری   مدیر دفتر توسعه و آموزش علوم –زهرا مرادی  

 

 همکاران : 

 رییس دانشکده پرستاری   –دکتر ژیال فریدونی 

 مدیر گروه پرستاری –دکتر لیال نیک روز 

 مدیرگروه تکنولوژی اتاق عمل-دکتر مصطفی بیژنی

 مدیرگروه هوشبری -دکتر حسن جمشیدی

 هیأت علمی گروه تکنولوژی اتاق عمل -طیبه بهمنی تزنگی

 هیأت علمی گروه هوشبری -نجیمه بیگی

 گروه پرستاریکارشناس بالینی  -سرکار خانم زهرا جمشیدی

 کارشناس بالینی گروه هوشبری –سرکارخانم نجمه قاسمی 

 کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  -سرکار خانم ملیحه عبداالهی

 

 زیر نظر : 

 معاونت آموزشی  –جناب آقای دکتر یوسف غالمپور 

 

  8931تان زمس -
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 مقدمه:  

و کیفیت،  امروزه در راس امور سازمانها قرار دارد و بهبود کیفیت از دغدغه های اصلی آنهاست. شناسایی نقاط قوت 

ضعف، تشخیص تهدیدها و فرصت ها و تالش برای بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب و کسب وضع برتر از 

 اهم وظایف سازمانها از جمله دانشگاهها می باشد. بهبود مستمر کیفیت، نیازمند ارزشیابی مستمر می باشد. 

اسب و کارآمد ارزیابی می داندد و خداطر نشدان    بازرگان راه حل بهبود کیفیت آموزش پزشکی را ایجاد ساز و کار من

 می سازد که اهمیت ارزیابی از آن جهت است که واقعیت، با کیفیت آنچه می خواهد محقق شود تعیین می گردد . 

از جمله روش هایی که کاربرد زیادی در بهبود مسدتمر کیفیدت نظدام دانشدگاهی دارد و بده عندوان اولدین مرحلده در         

ن کیفیت از آن یاد می شود، ارزیابی درونی است. ارزیدابی دروندی گدام نخسدت اجدرای الگدوی       استقرار نظام تضمی

اعتبار سنجی است که طی آن نظام دانشگاهی به منظور دیدن خود در آینه، اقدام به ارزشیابی می کند تا جنبه های 

 قوت و ضعف خود را دریابد و به اصالح ضعف ها بپردازد . 

ک فعالیت رسمی گفته می شود که برای تعیین کیفیت اثر بخشی و یدا ارزش یدک برنامده،    ارزشیابی آموزشی به ی

فرآورده، پروژه، فرایند، هدف یا برنامه درسی به اجرا در می آید. هدف اصدلی ارزشدیابی آموزشدی، تعیدین قددر و       

ره آن پدیده تصدمیم هدای   ارزش پدیده مورد ارزشیابی است تا این که به افراد عالقمند و مسئول کمک کند تا دربا

 درستی اتخاذ نمایند .  

مفهوم ساده ارزیابی درونی، خود را در آیینه دیدن است که در آموزش پزشکی انجام یک ارزیابی خوب شرط الزم و 

 احتماال کافی برای رسیدن به هدف ارتقاء کیفیت در روند ارزیابی محسوب می شود. 

آموزش پزشکی را بررسی کرده  و وضدعیت موجدود را بدا اسدتفاده از ابدزار       در ارزیابی درونی، گروه عوامل موثر در

مناسب ) پرسشنامه و چک لیست ( بدست می آورد. برای این منظدور نظدرات مددیر گدروه، اعضداء هیئدت علمدی و        

دانشجویان گرفته می شود. سپس این وضعیت را بدا وضدعیت مطلدوب آن مقایسده کرده،نقداط قدوت و ضدعف را بدر         

افته های ارزشیابی، مورد تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی قرار مدی دهدد و راهکارهدای الزم را بدرای ارتقداء و      اساس ی

 بهبود کیفیت آموزش در سطح گروه، دانشگاه و وزارت پیشنهاد می دهد. 
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مجموعه پیش روی شما حاصل تدالش معاوندت آموزشدی، مددیر مرکدز مطالعده و توسدعه آمدوزش  علدوم پزشدکی           

مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده، مددیر گدروه و اعضدای هیدات علمدی گدروه          دانشگاه،

پرستاری و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.  امید است گدامی در جهدت بهبدود    

 کیفیت آموزش علوم پزشکی دانشگاه باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیوگرافی : 

ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی اسدت کده داندش آموختگدان آن بده عندوان عضدوی از تدیم         پرستاری رشته 

سالمت در عرصه هدای مختلدف مربوطده بده ارادده خددمات بهداشدتی، آموزشدی، پژوهشدی، مشداوره ای، پیشدگیری،            

 مدیریتی و حمایتی، مراقبت های درمانی و توانبخشی می پردازند. 

 ستان فسا : تاریخچه رشته پرستاری در شهر

اولین آموزشگاه پرستاری فسا زیر نظدر وزارت بهدداری بدا هددف پدمیرش مقطدع کداردانی پرسدتاری          8945در سال 

 تاسیس شد. 

آموزشگاه پرستاری فسا در دانشکده پزشکی فسا ادغام و به آموزشدکده پرسدتاری تبددیل شدد و بده       8925در سال 

 داد.  پمیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کاردانی ادامه

مقطدع کداردانی پرسدتاری بده      8922طبق مفاد صورتجلسات شورای گسدترش دانشدگاههای علدوم پزشدکی در سدال      

 کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت. 

استراتژی ارتقاء دانشکده پزشکی فسا بده دانشدگاه علدوم پزشدکی و خددمات بهداشدت درمدانی فسدا          8912در سال 

 تحقیق یافت. 

و دوازدهمین جلسه شورای گسدترش دانشدگاههای علدوم پزشدکی فسدا در مدرداد سدال         طبق رای صادره در دویست

 با تاسیس دانشکده پرستاری فسا موافقت گردید.  8931

برای اولین بار مقطع تحصیالت تکمیلدی بدا پدمیرش پدنج دانشدجوی رشدته کارشناسدی ارشدد          8934از مهرماه سال 

 پرستاری داخلی و جراحی آغاز شد.  

 پمیرش دانشجو درمقطع کاردانی رشته 8915-8914م پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا از سال تحصیلی دانشگاه علو

راه  این دانشگاه پمیرش دانشجویان کارشناسی پیوسته را 8911-8911. از سال نمودرا آغاز  و هوشبری اتاق عمل های 

 .اندازی کرده است و تا کنون این روند ادامه داشته است
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 ده پرستاری دارای رشته های زیر می باشد: دانشک

 کارشناسی پرستاری  -

 کارشناسی تکنولوژی  اتاق عمل  -

 کارشناسی هوشبری  -

 کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی پیش بیمارستانی -

 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی  -

 نیروی انسانی دانشکده پرستاری فسا به شرح ذیل است:  -

 ی تخصصی پرستاری ) استادیار( سه نفر هیات علمی دکترا -

 یک نفر عضو هیات علمی مقطع دکترای تخصصی آموزش پزشکی ) استادیار( -

 دو  نفر عضو هیات علمی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها  -

 یک نفر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی پرستاری -

 یک نفر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی آموزش بهداشت  -

(، رشته رشته مامایی ) گرایش بهداشت مادر و کودک ، ک عضو هیات علمی رشته پرستاری ) رشته سالمت جامعه (ی -

 با پایه مربیپرستاری مراقبت های ویژه و رشته تکنولوژی اتاق عمل  

 یک عضو هیات علمی طرح نیروی انسانی رشته پرستاری ) رشته پرستاری داخلی جراحی ( با پایه مربی  -

 فر کارشناس مسئول آموزش بالینی پنج ن -

 یک نفر منشی امور دفتری  -
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 عامل رسالت ، اهداف، جايگاه سازماني

 : مالك رسالت و اهداف گروه -1-1

 2امتیاز هر نشانگر:

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 وجود سند رسالت و اهداف در گروه1
موجود است و توسط اعضاي گروه  مورد  توجه و بازبیني قرار مي روه اف رشته در گرسالت و اهد -

 مطلوب         .گیرد

 نسبتاً مطلوب     .رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است -

 نامطلوب    .گروه موجود نیستدررسالت و اهداف رشته  -

 

*2 

 

 

 

 

 

 تعداد جلسات اعضاي هيات علمي در تدوين اهداف گروه 2

       از ترم تحصیلي جديد شوراي بازنگري اهداف با توجه به نیاز هاي جامعه ، گروه تشكیل در آغ-

 مطلوب         مي شود .

شوراي بازنگري اهداف گروه بنا به درخواست گروه با توجه به نیاز جامعه با اعضاي هیات علمي  -

 نسبتاً مطلوب       تشكیل مي شود .

 نامطلوب جلسه ويژه ايي تشكیل نمي شود.روه و رشته زنگري اهداف گبه منظور با -
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 شركت نماينده دانشجويان در جلسه شوراي آموزشي گروه 3

 مطلوب  بازنگري اهداف است. گروه درنماينده دانشجويان عضو شوراي -

  مطلوب نسبتاً نماينده دانشجويان به عنوان عضو مدعو در برخي جلسات آموزشي شركت دارد -

 نامطلوب   نماينده دانشجويان عضو شوراي آموزش گروه نمي باشد . -
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  دستورالعمل هاي تدوين شده در گروه به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف گروه4
 در مورد تحقق اهداف گروه تصمیمات شوراي گروه به صورت دستورالعمل تنظیم مي گردد.-

 مطلوب        
اهداف گروه آموزشي تشكیل و نتیجه گیري صورت میگیرد.   راي آموزش گروه جهت بررسيشو -

 نسبتاً مطلوب        
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   نامطلوب جهت بررسي میزان تحقق اهداف گروه توافق و دستورالعمل وجود ندارد . -

 

 

ايي جلسات تشكيل شده با حضور اعضاي هيات علمي دانشجويان در خصوص آشن5

 با اهداف گروه 

 مطلوب اعضاي هیات علمي و دانشجويان در جلسات حضوري فعال دارند. -

 میگیرد . جلسات با حضور تعداد معدودي از اعضاي هیات علمي و دانشجويان صورت -

 نسبتاً مطلوب          

شوراي گروه جلسه اي تشكیل  ،جهت آشنايي اعضاي هیات علمي دانشجويان با اهداف گروه -

 نا مطلوب        دهد.نمي 
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 تهيه راهنماي آموزش براي هر يك از مقاطع و رشته تحصيلي در گروه 6

از مقاطع تنظیم و منتشر مي  در آغاز سال تحصیلي كتابچه راهنماي آموزشي براي هر يك -

 مطلوب          گردد

 نسبتاً مطلوب   ود. كتابچه راهنماي آموزش مربوط به سالهاي قبل منتشر مي ش -

 نامطلوب    گروه كتابچه ر اهنماي آموزشي ندارد . -
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 تصريح قابليت هاي و صالحيت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان 7

 .استوشن ر روع تحصیل براي آنها كامالًاز ش دانش آموختگانمهارت هاي و قابلیت ها - -

 مطلوب         
 براي آنها روشن شده است . دانش آموختگانو مهارت هاي نبرخي از قابلیت ها  -

 نسبتاً مطلوب         
 دارند.ندانشجويان در مورد قابلیت ها و مهارت هاي آنها پس از فارغ التحصیلي آگاهي  -

 نامطلوب         
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 ت وجود نظام مدون براي پايش برنامه هاي آموزشي مبتني بر اهداف و رسال8

شي در عرضه خدمات تخصصي گروه براساس برنامه مدون گروه ژوهفعالیت هاي آموزش ، پ -

       انجام مي گیرد.

 مطلوب 
فعالیت هاي آموزشي ، پژوهشي و عرضه خدمات گروه براساس برنامه دانشكده انجام مي گیرد. -

 نسبتاً مطلوب        
  لیت هاي گروه وجود ندارد.برنامه مدون و از قبل پیش بیني شده براي فعا -

 نامطلوب        
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مالک:  ازی،امت1..1نشانگر ازیامت 16 :امتياز

861. 

 مطلوب  مالک:  تیوضع
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 مالك ، مديريت گروه  -2-1

 2هر نشانگر: ازیامت
 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 مرتبه علمي مدير گروه 1

 مطلوب       دانشیار به باال-

 نسبتاً مطلوب        استاديار -

  نامطلوب        مربي -

 

 

*1.5  

 حضور مدير گروه 2

 مطلوب     ساعت در روز در گروه حضور دارند 8بیش از  -

 نسبتاً مطلوب    .ساعت در روز در گروه حضور دارند .-8بین  -

 نامطلوب    .ساعت در روز در گروه حضور دارند .كمتر از  -

 

 

 

 

 

*1.5 

 

 

 

 

 

  رعايت مقررات و آئين نامه هاي آموزشي3

 .درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئین نامه هاي آموزشي بررسي میگردد 68بیش از  -

 مطلوب        

درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئین نامه هاي آموزشي بررسي  88-68بین  -

 وبنسبتاً مطل        .میگردد

.درصد مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئین نامه هاي آموزشي بررسي مي شود 88تر از كم -

 نامطلوب        

*2   

 تشكيل به موقع كالس هاي درسي براساس برنامه درسي مدون و تقويم دانشگاهي 4

ود مي ش ويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكیلدرصد كالس هاي درس براساس تق 68بیش از  -

 مطلوب        

درصد كالس هاي درسي براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكیل  68تا  88بیش از  -

 نسبتاً مطلوب        .میشود

 .مي شوديم دانشگاهي و برنامه درسي تشكیل درصد كالس هاي درسي براساس تقو 88كمتر از  -

 نامطلوب        

 *1.5  

 

 نامطلوب   مطلوب نسبتاً مطلوب  نشانگر

 رعايت آئين نامه در خصوص ارائه دروس اعضاي هيات علمي 5

آئین نامه آموزشي دانشگاه تدريس مینمايند اساسدرصد از اعضاي هیات علمي بر 68بیش از  -

  مطلوب.        
 .درصد از اعضاي هیات علمي براساس آئین نامه آموزشي دانشگاه تدريس مي نمايند 68-88 -

 اً مطلوبنسبت        

 .درصد از اعضاي هیات علمي براي آئین نامه آموزشي دانشگاه تدريس مي نمايند 88كمتر از -

 نامطلوب .        

*2   
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برقراري نظم و هماهنگي در گروه براي حضور به موقع و كامل هيات علمي و 6

 كاركنان در محل

.دارندتمام وقت مي و كاركنان طبق مقررات حضور لدرصد اعضاي هیات ع 68بیش از  -

         

 مطلوب
.درصد از اعضاي هیات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند 88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب         
 د.ندار وقت درصد از اعضاء هیات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام 88كمتر از  - -

 نامطلوب         

*2   

  وزشي گروهتشكيل منظم جلسات شوراي آم7
 و تصمیمات به دانشكده ارسال شود.شوراي آموزشي گروه براساس برنامه منظم تشكیل  -

  مطلوب         

 نسبتاً مطلوب .برگزار مي شود شوراي آموزشي گروه براساس درخواست مدير گروه  -

.دگردنتايج آن به دانشكده ارسال نمی تشكیل میشود اماشوراي آموزش گروه به طور نامنظم   -

 نامطلوب         

 *1.5  

 نظارت بر سيستم مديريت اطالعات 8

 مطلوب .استمدير گروه الكترونیك بوده و تحت نظارت و مراقبت  ،نظام مديريت اطالعات -

 نسبتاً مطلوب    .سنتي و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است ،نظام مديريت اطالعات -

 نامطلوب     .ه نظارتي بر آن نداردسنتي بوده و مديريت گرو ،نظام مديريت اطالعات -

*2   

 ميزان رضايت هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه 9

.درصد از اعضاي هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي گروه رضايت دارند 68بیش از  -

 مطلوب         

 .روه رضايت دارنددرصد از اعضاي هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي گ  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب        

.درصد از اعضاي هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي گروه رضايت دارند 88از كمتر -

 نامطلوب        

*2   

 ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه 10

هاي گروه رضايت درصد از اعضاي دانشجويان از برنامه ها و فعالیت  68بیش از  -

 مطلوبدارند

نسبتاً .دارند درصد از دانشجويان از برنامه ها و فعالیت هاي گروه رضايت  88-68بین  -

 مطلوب

 نامطلوبدارند يترنامه ها و فعالیت هاي گروه رضادرصد از دانشجويان از ب 88كمتراز  -

*2   

 

 نامطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نشانگر 

 يأت علمي مستندات شرح وظايف ه11

 .ست و مديريت گروه بر آن نظارت دارداشرح وظايف هیأت علمي در گروه موجود  -

 مطلوب        
مستندات شرح وظايف هیأت علمي در گروه موجود نیست ولي نظارت مديريت بر اساس  -

*2   
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 نسبتاً مطلوب      موجود دانشگاه است.

 .روه نیز به آن اشراف نداردمستندات شرح وظايف در گروه وجود ندارد و مديريت گ -

 نامطلوب        

 انجام مستمر ارزيابي دروني گروه 12

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

 مطلوب        .میشود

ال ارزيابي دروني براساس درخواست مسئولین دانشگاه انجام مي شود و گزارش آن ارس -

 نسبتاً مطلوب        .میگردد

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

*2   

 گزارش عملكرد و فعاليت هاي آموزشي در گروه 13

د.هر نیم سال تحصیلي عملكرد و فعالیت هاي آموزشي گروه تهیه و به دانشكده ارائه میگرد -

 مطلوب        

نگهداري رد و فعالیت هاي آموزشي گروه تهیه ودر گروه هر نیم سال تحصیلي عملك -

 نسبتاً مطلوب        .میشود

 نامطلوب   .گزارشي از عملكرد و فعالیت هاي گروه تهیه نمي شود -

  *1 

 هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشيدارابودن برنامه مدون جهت مشاركت 14

 .دارندآموزشي گروه مشاركت  درصد از اعضاي هیأت علمي در برنامه ريزي 68از بیش  -

 مطلوب        

ريزي آموزشي گروه مشاركت  برنامه درصد از اعضاي هیأت علمي در  88-68بین  -

 .دارند

 نسبتاً مطلوب        

 .دارنددرصد از اعضاي هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت  88ز كمترا  -

 نامطلوب        

*2   

 ون جهت مشاركت دانشجو  در برنامه ريزي آموزشي دارابودن برنامه مد15

 .درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند 68بیش از  -

 مطلوب         

 .درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب          

  .رنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارنددرصد از دانشجويان در ب 88كمتراز  -

 نامطلوب         

 *1.5  

مالک:  ازی،امت26.5نشانگر ازیامت :30امتياز
1.76 
 مطلوب مالک: تیوضع
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  مالك برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه -3-1

 3هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب مطلوب اًتنسب مطلوب نشانگر

 سال اخير  5ويان تحصيالت تكميلي در ميزان رشد دانشج1

  مطلوب .درصد نسبت به قبل مي باشد 18رشد دانشجويان تحصیالت تكمیلي بیش از  -

 .درصد نسبت به قبل مي باشد 18تا8.رشد دانشجويان تحصیالت تكمیلي به میزان  -

 مطلوبنسبتاً         

 نامطلوب  .مي باشددرصد نسبت به قبل  8.رشد دانشجويان تحصیالت تكمیلي كمتر از  -

 2*  

 تعداد دانشجويان خارجي 2

 مطلوب   .دانشجوي خارجي جذب رشته هاي گروه شده است 4 – 1تعداد  -

 نسبتاًمطلوب  .دانشجويان خارجي جذب رشته هاي گروه نشده است 1-.بین  -

  نامطلوب   است.دانشجوي خارجي در گروه پذيرش نشده   -

  1* 

 سال اخير 5در يازهاي منطقه تاسيس رشته هاي مبتني بر ن3

 مطلوب  .ي منطقه بوده استدرصد رشته هاي جديد مبتني بر نیازها  68بیش از  -

  نسبتاًمطلوب .ي منطقه بوده است درصد  رشته هاي جديد مبتني بر نیازها 68- 88بین  -

 نامطلوب .منطقه بوده است يدرصد  رشته هاي جديد مبتني بر نیازها 88كمتر از  -

 2*  

 61.6مالک:  ازی،امت5نشانگر ازیامت :9ياز امت

 نامطلوب مالک: تیوضع
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 مالك ،روند توسعه منابع گروه  4-1

 2هر نشانگر: ازیامت
 نامطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نشانگر

 روند توسعه تعداد اعضاي هيأت علمي 1

 .ستشده ا هیأت علميدرصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب  68براي بیش از  -

 مطلوب          

نسبتاً  .شده است هیأت علميدرصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب  88-68در مورد  - 

 مطلوب 
 .شده است هیأت علميدرصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب  88در مورد كمتر از  -

  نامطلوب        

 

 

 *1 

 سال اخير  5روند تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي در 2

  مطلوب  .درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء يافتند 68بیش از  -

 بنامطلو نسبتاً  .درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء يافتند 88-68بین  -

  نامطلوب  .درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء يافتند 88كمتر از  -

 

 

 

 

*1.5 

 

 

 

 

 

 سال آينده  5ه نيروي انساني متخصص مورد نياز گروه در تدوين برنامه توسع3

.ي گرددم ژه تشكیل و نیاز ها تعیینلسات ويبه منظور توسعه نیروي انساني متخصص، گروه ج -

  مطلوب         
وه است و در مواقع الزم اقدام توسعه نیروي انساني متخصص در گروه تابع نظرات مدير گر -

  نسبتاً مطلوب        .شودمی

  نامطلوب  .در گروه انجام نمي شود.اقدام خاصي در مورد توسعه نیروي انساني متخصص -

*2   

 تدوين برنامه مدون براي توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه 4

 به منظور توسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه جلسات ويژه تشكیل و برنامه ريزي صورت -

  مطلوب        .مي گیرد

مي  توسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه بر اساس برنامه ريزي مدير گروه انجام -

 نسبتاً مطلوب         شود.

.برنامه ريزي مشخصي در مورد توسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه صورت نمیگیرد -

 مطلوب نا         

*2   

 اخير  سال 5توسعه منابع فيزيكي، امكانات و تجهيزات در وند ر5

 مطلوب .برآورد شده استو امكانات درصد از نیازهاي مربوط به منابع  68بیش از  -

  نسبتاً مطلوب برآورد شده استو امكانات درصد از نیازهاي مربوط به منابع  68-88بین  -

 مطلوب نا ت.برآورد شده اسو امكانات درصد از نیازهاي مربوط به منابع  88از  كمتر -

  *1 

 1.5مالک:  ازی،امت:7.5نشانگر ازیتام :10 امتياز

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 آيين نامه ها و مصوبات گروه  5-1

 2هر نشانگر: ازیامت
 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 وجود آيين نامه ها و ضوابط مدون در گروه براي دروس و پايان نامه ها 1
و ضعیت اساتید راهنما و مشاورين پايان نامه در شروع سال تحصیلي جلسات براي توزيع دروس  -

 مطلوب       .ها تشكیل مي گردد

 توزيع دروس و وضعیت اساتید راهنماي پايان نامه ها در برنامه ثابت تنظیم گرديده و در شروع - 

 مطلوب  نسبتاً     .سال تحصیلي به آن عمل مي شود

  نامطلوب هاي دانشجويي ندارد گروه برنامه مدوني براي توزيع دروس و پايان نامه -

 

*2 

  

 اجراي آيين نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه 2

 .مدير گروه در خصوص اجراي كلیه قوانین و مقررات گروه نظارت كامل دارد -

 مطلوب         
 .مدير گروه در خصوص اجراي بعضي ازقوانین و مقررات گروه نظارت كامل دارد -

 نامطلوب نسبتاً         
  .مدير گروه در خصوص اجراي قوانین و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد -

  نامطلوب        

 

*2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان 3

دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان توسط گروه تنظیم و تدوين گرديده  -

 مطلوب         .است

راهنماي پايان نامه از دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه موجود در دانشگاه استفاده  براي - -

 مطلوبنسبتاً         .شود مي

 مطلوب نا  .گروه دستورالعمل خاصي براي نگارش پايان نامه در نظر ندارد -

*2   

 رعايت و پايبندي اعضاي هيأت علمي و كاركنان به آيين نامه ها و ضوابط موجود 4

.كلیه اعضاي هیأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانین و مقررات گروه مي دانند -

 مطلوب        
.میدانند برخي از اعضاي هیأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانین و مقررات گروه -

  نسبتاً مطلوب        

 نامطلوب. ورد توجه اعضاي گروه نمي باشدآيین نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشكده و گروه م -

*2   

 2مالک:  ازی،امت8نشانگر ازیامت :8 امتياز

 مطلوبمالک: تیوضع
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 مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي  6-1

 2هر نشانگر: ازیامت
 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 آموزشي  نحوه مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه هاي1

مي در شوراي تقويم آموزشي گروه در شروع سال تحصیلي با مشاركت كلیه اعضاي هیأت عل -

 مطلوب      گروه تنظیم مي شود.

 تقويم آموزشي گروه در شروع سال تحصیلي توسط مدير گروه تنظیم و به اطالع اعضاء رسانده -

 نسبتاً مطلوب         .شودمی

 به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطالع مدير گروه ميهر يك از اعضاء درخواست خود را  -

 نامطلوب         رساند

 

*2 

  

ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه هاي آموزشي و سر فصل 2

 دروس
 درصد از اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه ها و سر فصل هاي دروس مشاركت 68بیش از  -

 مطلوب         .دارند

 درصد از اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشاركت 88-68بین  -

 مطلوب نسبتاً        .دارند

 درصد از اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشاركت 88 كمتر از - -

  نامطلوب        .دارند

 

*2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل منظم كالس ها و مسائل نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه دروس و تشكي3 -

 آموزشي ترم جاري 

با حضور اعضاي تشكیل حداقل يك جلسه در پايان ترم به منظور بررسي وضعیت آموزشي  -

  مطلوب       علمي هیأت

 تشكیل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسي وضعیت آموزشي با حضور برخي از اعضاي -

 مطلوب نسبتاً       هیأت علمي

 مسائل آموزشي و ارتقاء كیفیت آموزش مشاركتي بین اعضاء و مدير گروه منظور بررسيبه  -

  نامطلوب       .نمي گیرد صورت

*2   

 معيار هاي كيفيت پايان نامه و طرح هاي پژوهشي 4 -

عالوه بر آيین نامه دانشكده ، گروه نیز براي ارتقاء كیفیت پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي  -

 مطلوب     . رده استمقررات خاصي را تدوين ك

 نسبتاً مطلوب  .آيین نامه هاي دانشكده و دانشگاه براي پاين نامه ها رعايت مي گردد -

 براي ارتقاء كیفیت پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي سیاست ويژه ايي در گروه اتخاذ نگرديده -

 نامطلوب         است

*2   

 2مالک:  ازی،امت8نشانگر ازیامت :8امتياز 

 مطلوبمالک: تیوضع
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 امكانات مالي مورد نياز گروه 1 – 7

 2هر نشانگر: ازیامت
 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 ر مالي مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه ااعتب1

   .درصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمین مي شود 68بیش از  -

 مطلوب         
 .مي شود درصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمین 68 -88بین  -

 نسبتاً مطلوب         
 .داده شده براي گروه از محل دانشكده و دانشگاه بسیاركم است ياعتبار تخصص -

 نامطلوب         

 

 

 *1 

 جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه2

حل طرح ها و قرارداد هاي خارج از دانشگاه تأمین درصد از نیاز هاي مالي گروه از م 18 -

 مطلوب       .میشود

 .شوددرصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمین مي  68بیش از  -

 مطلوب نسبتاً        
 .درصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمین میشود 68متر از ك -

 نامطلوب        

 

 

 

 

 

 

 

*1 

 

 

 وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن بودجه گروه 3

گروه برنامه مالي دراز مدت، میان مدت و كوتاه مدت مشخصي براي صرف هزينه ها دارد و  -

  مطلوب    بودجه به الويت ها توجه دارد.هزينه كردن  در

 نسبتاً مطلوب   .گروه براساس تخصص اعتبار برنامه ريزي مي نمايد -

 نامطلوب   د.رنامه مدوني به منظور هزينه اعتبارات گروه وجود ندارهیچ ب -

  *1 

 كفايت بودجه گروه براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز 4

 .درصد از امكانات و تجهیزات گروه را تأمین مي كند 08بودجه گروه بیش از  -

 مطلوب         

  نسبتاً مطلوب روه را تأمین مي كنددرصد از امكانات و تجهیزات گ18بودجه گروه حدود  -

.درصد از امكانات و تجهیزات گروه را تأمین میكند 28بودجه گروه كمتر از  -

 نامطلوب

 *1.5  

 سرانه هزينه هاي آموزشي به تفكيك دانشجو، دوره ها و رشته ها  5
مطلوب تعین  سرانه هزينه هاي آموزشي با توجه به ماهیت گروه در سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا

 مي شود 

 *1.5  

 1.2مالک:  ازیامت6نشانگر ازیامت 01 :تجمع امتيازا

 نامطلوب مالک: تیوضع
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 مالك، فعاليت هاي برون دانشگاهي8-1
  2هر نشانگر: ازیامت

 نا مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نشانگر

گروه  تعداد اعضاي هيأت علمي كه در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها با ساير1

 هاي دانشكده و دانشگاه همكاري دارند

درصد از اعضاي هیأت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي  21 -

 مطلوب  آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

ر گروه هاي درصد از اعضاي هیأت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساي 18تا 21 -

 نسبتأ مطلوب  .آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

درصد از اعضاي هیأت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه  18بیش از  -

 .هاي آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

  نامطلوب 

*2   

اعضاي هيأت علمي كه در ارائه دروس با ساير دانشكده ها و دانشگاه و تعداد 2

 سازمان هاي ذيرربط همكاري دارند

درصد از اعضاي هیأت علمي در ارائه دروس با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده،  21 -

 مطلوب    .دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

در ارائه دروس  با ساير گروه هاي آموزشي درصد از اعضاي هیأت علمي  18تا 21 -

 نسبتاً مطلوب    .دانشكده، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

درصد از اعضاي هیأت علمي در ارايه دروس با ساير گروه هاي آموزشي  1 8بیش از  -

 نامطلوب    .دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

*2   

ميزان همسويي فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رسالت و اهداف گروه و 3

 تخصص آن ها

درصد از فعالیت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي  08بیش از  -

 مطلوب         دارد.

درصد از فعالیت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي  08تا  18بین  -

 نسبتاً مطلوب         .دارد

.درصد از فعالیت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي دارد18كمتر از -

 نا مطلوب         

*2   

تعداد اعضاي گروه كه در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها 4

 .شركت مي نمايند

ربط و انجمن ها شركت كلیه اعضاي هیأت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذير -

 مطلوب        مي نمايند.

اعضاي هیأت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت  2/1 -

 نسبتاً مطلوب        مي نمايند.

اعضاي هیأت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت  1/. -

 نا مطلوب         .مي نمايند

*2   
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مبزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه هاي ذيرربط از طريق همكاري اعضاي 5

 هيأت علمي

درصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمین مي شود. 18بیش از  -

 مطلوب         

.درصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمین مي شود 18تا  21بین  -

 مطلوب نسبتاً         

 ددرصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمین مي شو 21كمتر از -

 نا مطلوب          

  *1 

تعداد ساعاتي كه اعضاي گروه درجلسات ساير سازمانها و انجمنها به منظور 6

 خدمات مشاوره اي شركت مي كنند.

هیأت علمي در شركت جلسات خارج از درصد از وقت اعضاي  8.تا  28در هفته بین  -

 مطلوب     مي شود. گروه صرف

درصد از وقت اعضاي هیأت علمي در شركت جلسات خارج از گروه  28تا 18در هفته بین  -

 نسبتأ مطلوب       صرف مي شود.

درصد از وقت اعضاي هیأت علمي در شركت جلسات خارج از گروه  18در هفته  كمتر از  -

 نا مطلوب      .صرف مي شود

 *1.1  

تعداد ساعاتي كه اعضاي گروه در ساير دستگاها و سازمان ها به فعاليت هاي 7

 خارج از تخصص خود مي پردازند.

درصد از وقت اعضاي هیأت علمي در فعالیت هاي خارج از تخصص  18در هفته كمتر از  -

 مطلوب        .ددار خود اختصاص

اي هیأت علمي در فعالیت هاي خارج از تخصص درصد از وقت اعض 28تا  18در هفته بین  -

 نسبتأ مطلوب       خود اختصاص دارد.

درصد از وقت اعضاي هیأت علمي در فعالیت هاي خارج از تخصص  28در هفته بیشتر از  -

 نا مطلوب      خود اختصاص دارد.

 *1.1  

 1.01مالک:  ازی،امت12نشانگر ازیامت 14جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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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

 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 جود برنامه ها و دوره هاي جديد آموزشي و باز آموزي بر اساس نياز ها و1

 مطلوب  ور منظم اجرا میگردد.ه باز آموزي بطدوره هاي آموزشي و برنام -

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

 مطلوب نسبتاً         

  نامطلوب تشكیل دوره هاي باز آموزي در برنامه ريزي آموزشي گروه مد نظر نیست. -

 *1.1  

 روه انطباق دوره ها با اهداف و رسالت گ2

دوره هاي جديد در راستاي برنامه هاي آموزشي گروه به منظور ارتقاء دانش و مهارت  -

 مطلوب   اعضاي هیأت علمي و دانشجويان تشكیل مي گردد.

 دوره هاي جديد متناسب براساس نیاز دانشكده و دانشگاه و مدير گروه تشكیل مي گردد. -

 نسبتاً مطلوب         

 نامطلوب    تاي برنامه ريزي آموزشي نیستدوره هاي آموزشي در راس -

*2   

 كفايت برنامه درسي در ايجاد پايه علمي قابل قبول )ارتقاء دانش ( در دانشجويان 3

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي اختصاصي گروه از دانش و شناخت  68بیش از  -

 مطلوب    كافي در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي اختصاصي  گروه از دانش و  68تا  88بین  -

نسبتاً     شناخت كافي در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.

 مطلوب

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي اختصاصي گروه از دانش و شناخت   88كمتر از  -

 مطلوب نا    .كافي در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند

*2   

 كفايت برنامه درسي در ارتقاء مهارت ها ) انجام قابليت هاي كار( 4

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب آموخته  68بیش از  -

 مطلوب        .شده را دارند

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب  68تا  88بین -

 نسبتاً مطلوب      .وخته شده را دارندآم

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب آموخته 88كمتر از -

 نا مطلوب        .شده را دارند

*2   

 كفايت برنامه در ايجاد تعهد، اخالق حرفه ايي و مسئوليت پذيري5

تخصصي با عالقه، تمايل و احساس  در صد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي 68بیش از  -

 مطلوب    سئولیت پذيري باال وظائف محوله را انجام مي دهند.م

در صد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس  68تا  88بین  -

 نسبتاً مطلوب.   .مسئولیت پذيري باال وظائف محوله را انجام مي دهند

ويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس در صد دانشج 88كمتر از  -

 مطلوب   مسئولیت پذيري باال وظائف محوله را انجام مي دهند.

 *1.1  
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 1.6مالک:  ازی،امت9نشانگر ازیامت 11جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع

 

  با تخصص اعضاي هيأت علمي تناسب رشته هاي تحصيلي 2-2
 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 تناسب رشته هاي تحصيلي گروه با تخصص اعضاي هيأت علمي 1

 درصد از اعضاي هیأت علمي داراي تخصص مربوط به رشته گروه مي باشند.  68بیش از  -

 مطلوب         

.درصد از اعضاي هیأت علمي داراي تخصص مربوط به رشته گروه را دارند  68ا ت 18بین  -

 مطلوب نسبتاً         

 درصد از  اعضاي هیأت علمي داراي تخصص مربوط به رشته گروه را دارند.  68بیش از  -

 نامطلوب         

*2   

 تناسب رشته هاي تحصيلي با تعداد اعضاء هيأت علمي 2

 مطلوب بیش از ده نفر عضو هیأت علمي براي هر رشته تحصیلي وجود دارد. -

 نسبتاً مطلوب   یأت علمي براي هر رشته تحصیلي وجود داردتا ده نفر عضو ه 1بین -

 نامطلوب  .كمتر از پنج  نفر عضو هیأت علمي براي هر رشته تحصیلي وجود دارد -

  *1 

تناسب رشته هاي تحصيلي با بودجه و منابع مالي اختصاص داده شده به رشته هاي 3

 تحصيلي 

 مطلوب .از نیازهاي گروه را تأمین كند 2/1منابع هر يك از رشته هاي تحصیلي قادر است    -

نسبتاً از نیازهاي گروه را تأمین كند 1/.منابع هر يك از رشته هاي تحصیلي قادر است    -

  بمطلو
 مطلوبنا  از نیازهاي گروه را تأمین كند 4/1منابع هر يك از رشته هاي تحصیلي قادر است    -

  *1 

 كنان و كارشناسان تناسب رشته هاي تحصيلي گروه با تعداد كار4

 مطلوب   هیأ ت علمي يك دستیار آموزشي وجود دارد .  1به ازاي هر  -

 نسبتاً مطلوب    ددر هر گروه يك دستیار آموزشي وجود دار - 

 نا مطلوب    ت.سبراي گروه دستیار آموزشي در نظر گرفته نشده ا -

*2   

 تناسب رشته هاي تحصيلي با  امكانات آزمايشگاهي 5

 وبمطل  راي دروسي كه نیاز به آزمايشگاه دارد، تجهیزات  آزمايشگاهي پیش بیني شده است.ب -

 .براي برخي دروسي كه نیاز به آزمايشگاه دارد، تجهیزات آزمايشگاهي پیش بیني شده است -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب  .امكانات آزمايشگاهي مناسبي براي دروس عملي وجود ندارد -

*2   

 ، زبان انگليسي، روش تحقيق (  ITوجود دروس عير مرتبط با رشته )6

 را مي گذرانند. ، زبان انگليسي، روش تحقيق  IT در صد از دانشجويان  دروس  68بیش از  -

 مطلوب         

را مي  ، زبان انگليسي، روش تحقيق  IT در صد از دانشجويان  دروس  68تا   88بین  -

 نسبتاً مطلوب          . گذرانند

*2   
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 را مي گذرانند ، زبان انگليسي، روش تحقيق  IT در صد از دانشجويان  دروس   88كمتر از  -

  نا مطلوب        

 (  NON COREوجود و ارائه واحد هاي انتخابي يا غير محور ) 7

 .ي كنداختیاري مورد نیاز و عالقه خود را اخذ م در صد از دانشجويان  دروس  68بیش از  -

  مطلوب        

  اختیاري مورد نیاز و عالقه خود را اخذ مي كند. در صد از دانشجويان  دروس  68تا  88بین  -

 نسبتاً مطلوب         

 اختیاري مورد نیاز و عالقه خود را اخذ مي كند در صد از دانشجويان  دروس  88كمتر از  -

  مطلوب.        

 *1.1  

 1.84مالک:  ازی،امت11.1نشانگر ازیتام 14جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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  و دوره هاي آموزشي ضرورت بازنگري برنامه درسي 2-.
 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  گرنشان

 تناسب برنامه هاي درسي با نياز هاي جامعه از نظر هيأت علمي 1

تدوين پرسش نامه  مثال:) س و اهداف دورهودر درصد از  68 انجام فعالیت هاي  بررسي محتواي -

 بمطلو     ، تجزيه و تحلیل( در گروهناسبم

: تدوين از دروس و اهداف دوره ) مثال ددرص   68تا  88 انجام فعالیت هاي  بررسي محتواي   -

 مطلوب نسبتاً    هناسب، تجزيه وتحلیل( در گروپرسش نامه م

: تدوين درصد از دروس و اهداف دوره ) مثال  88   كمتر از ي محتوايانجام فعالیت هاي  بررس -

  نامطلوب    ناسب، تجزيه وتحلیل( در گروهپرسش نامه م

 *1.5  

 تناسب برنامه هاي درسي با نياز هاي جامعه از نظر دانشجو2

ا با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس بدرصد از دانشجويان  68بررسي نظرات بیش از  -

 مطلوب       نیاز هاي دانشجويان

درصد دانشجويان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با  68تا  88بررسي نظرات   -

 نسبتاً مطلوب       نیاز هاي دانشجويان

درصد دانشجويان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناب دروس با نیاز هاي  88بررسي كمتراز  -

 نامطلوب        دانشجويان

*2   

 هاي رشتهانطباق دروس با آخرين دستاورد 3

 مطلوب درصد از محتواي دروس با آخرين يافته هاي علمي مطابقت دارد 68بیش از  -

نسبتاً   درصداز محتواي دروس با آخرين يافته هاي علمي مطابقت دارد 68تا  88بین  -

 مطلوب 

  نامطلوب .بقت دارددرصد از محتواي دروس با آخرين يافته هاي علمي مطا 88كمتر از  -

*2   

 توجه اعضاي هيأت علمي به سر فصل هاي مصوب دروس 4

  مطلوب .در صد از سر فصل هاي دروس توسط اعضاي هیأت علمي رعايت مي گردد 68بیش از  -

در صد از سر فصل هاي دروس توسط اعضاي هیأت علمي رعايت میگردد. 68تا  88بین  -

  

 نسبتاً مطلوب          

 نامطلوب درصد از سرفصل هاي دروس توسط اعضاي هیأت علمي رعايت مي گردد  88كمتر از -

*2   

 1.60مالک:  ازی،امت0.1نشانگر ازیامت 8جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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 هيأت علمي  -3عامل 

   تركیب اعضاي هیأت علمي .-1

 2هر نشانگر: ازیامت

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 عضاي هيأت علمي گروه از نظر مرتبه علميتركيب ا1

درصد از اعضاي  هیأ ت علمي گروه  داراي رتبه علمي دانشیاري و باالتر  88بیش از  -

  مطلوب        هستند

درصد از اعضاي هیأت علمي گروه  داراي رتبه علمي استاديار و دانشیار  88بیش از  -

 نسبتاً مطلوب       هستند

از اعضاي هیأت علمي گروه داراي رتبه علمي استاديار هستنددر صد  88بیش از  -

       

 نامطلوب 

  *1 

 نسبت اعضاي هيأت علمي به دانشجويان به تفكيك مقاطع 2

 مطلوب   1به 1، دكترا    1به  1، ارشد  11به  1كارشناسي   -

نسبتاً     2به  1، دكترا   6به  1، ارشد  28به  1كارشناسي  -

 مطلوب 

   .به  1، دكترا  18به  1، ارشد  21به  1شناسي كار -

 نامطلوب  

  *1 

  نسبت اعضاي هيأت علمي تمام وقت به پاره وقت 3

 مطلوب     نفر يك نفر پاره وقت 18هر  -

 نسبتاً مطلوب     پاره وقت نفر  نفر يك 0هر -

 نامطلوب      نفر يك نفر پاره وقت 1هر  -

  *1 

 ته هاي تحصيلي و دوره هاي تحصيليشتناسب هيأت علمي با ر4

درصد از اعضاي هیأت علمي با دروس مورد تدريس هماهنگي  68تخصص بیش از  -

 دارد.

 مطلوب       
 دار د درصد از اعضاي هیأت علمي با دروس مورد تدريس هماهنگي 68تا  88خصص -

 نسبتاً مطلوب       

 داردروس مورد تدريس هماهنگي درصد از اعضاي هیأت علمي با د 88تخصص كمتر از -

  نامطلوب       

*2   

 ميزان استفاده و استقبال گروه از اعضاي هيأت علمي مدعو) برتر و...(5 

درصد دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از اساتید  68تا  18 -

 مطلوب      مدعو استفاده مي شود.

اوره پايان نامه متناسب با موضوع از اساتید درصد دروس تخصصي و يا مش  18 تا 28 -

 لوباً مطنسبت     مدعو استفاده مي شود

درصد دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از  28كمتر از  -

  *1 



24 

 

 نامطلوب      اساتید مدعو استفاده مي شود

 1.2مالک:  ازی،امت8نشانگر ازیامت 8جمع امتيازات:

 طلوبنام مالک: تیوضع
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 مالك : فعاليت هاي آموزشي  2-3

 2.1:هر نشانگر ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تعداد واحد هاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي در هر ترم بطور متوسط1

 اعضاي هیأت علمي طبق آيین نامه سقف واحد تدريس را دارنددرصد از    68بیش از  -

 مطلوب        
  ت علمي طبق آيین نامه سقف واحد تدريس را دارنددرصد از اعضاي هیأ   68 تا 88بین  -

 مطلوب نسبتاً        

 گیرد. يتوزيع دروس بین اعضاي هیأت علمي معموالً بر اساس آيین نامه صورت نم -

  نامطلوب         -

 *1.75  

 تناسب واحدهاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي بر اساس تخصص 2

 مطلوب اشددواحد هاي تدريس شده بر اساس تخصص آنها مي بدرص 68بیش از  -

نسبتاً  درصد واحد هاي تدريس شده بر اساس تخصص آنها مي باشد. 68تا  88بین  -

 مطلوب 

 نامطلوب  درصد واحد هاي تدريس شده بر اساس تخصص آنه مي باشد. 88كمتر از  -

*2.5   

 نامه ها  پايان نامه هاي اساتيد راهنما از نظر تعداد پايان3

بطور متناسب بر اساس آيین نامه ها بین اساتید راهنما و مشاور  درصد از پايان نامه ها 68بیش از  -

 مطلوب       .شود توزيع مي

درصد از پايان نامه ها بطور متناسب بر اساس آيین نامه ها بین اساتید راهنما و  68تا  88بین  -

      مي شود. مشاور توزيع

 بنسبتاً مطلو 
 .نمي باشد توزيع پايان نامه ها بین اساتید راهنما و مشاور متاسب و بر اساس آيین نامه ها-

 نا مطلوب        

*2.5   

 سال اخير  2متوسط تعداد كارگاه هاي گذرانده شده هيأت علمي  در 4

 و دانشگاه توسط هیأت علميدر صد از كارگاه هاي ارائه شده در گروه، دانشكده  68بیش از  -

 مطلوب      گذرانده شده است.

درصد از كارگاه هاي ارائه شده در گروه، دانشكده و دانشگاه توسط هیأت  68تا  18بین  -

 نسبتاً مطلوب      علمي گذرانده شده است.

در صد از كارگاه هاي ارائه شده در گروه، دانشكده و دانشگاه توسط هیأت علمي  18كمتر از  -

 مطلوبنا       گذرانده شده است.

 *1.75  

 2.12مالک:  ازی،امت6.1نشانگر ازیامت 11جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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 2هر نشانگر: ازیامت      مالك : فعاليت هاي پژوهشي هيأت علمي 3-3

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 سال گذشته  2سرانه تعداد طر ح هاي پژوهشي پايان يافته در 1

 بمطلو  .ح و بیشتر براي هر عضو هیأت علميطر 2بطور متوسط  -

 مطلوب نسبتاً   طرح براي هر عضو هیأت علمي 2تا  1بطور متوسط  -

  مطلوب نا    طرح براي هر عضو هیأت علمي 1كمتر از  -

 *1.1  

 3تأليف و ترجمه( در متوسط تعداد كتاب منتشر شده توسط عضو هيأت علمي ) 2

 سال گذشته

 مطلوب   ازا دو نفر هیأت علميكتاب به  1بطور متوسط  -

 سبتاً مطلوب ن   اب به ازا چهار نفر هیأت علميكت 1بطور متوسط  -

 مطلوب  نا   كتاب به ازا هشت نفر هیأت علمي 1بطور متوسط  -

*2   

( تعداد مقاالت چاپ شده اعضاء در مجالت معتبرعلمي/پژوهشي )داخلي و خارجي3

 سال گذشته 3در 

 مطلوب   بیشتر براي هر عضو هیأت علمي مقاله يا 4بطور متوسط  -

  نسبتاً مطلوب  مقاله يا بیشتر براي هر عضو هیأت علمي 2-.بطور متوسط  -

 نا مطلوب   مقاله براي هر عضو هیأت علمي 1 بطور متوسط كمتر از -

 *1.1  

 سال گذشته  2تعداد مقاالت ارائه شده در مجامع علمي داخلي و خارجي در 4

 ضو هیأت علمي يك مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي ارائه مي شود.ع 1-.به ازاء هر  -

 مطلوب        

 ئه مي شوديك مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي ارا یأت علميعضو ه 4-8به ازاء هر  -

 نسبتاً مطلوب                                
 يا خارجي ارائه مي شود عضو هیأت علمي يك مقاله در مجامع داخلي و 8به ازاء بیشتر از  -

 نامطلوب         

*2   

 سرانه تعداد داوري مقاالت و كتاب توسط اعضاي هيأت علمي 5

 مطلوب ر عضو هیأت علميمقاله و يا يك كتاب به ازاء ه 1-0بطور متوسط  -

  نسبتاً مطلوب مقاله و يا يك كتاب به ازاء هر عضو هیأت علمي .-1بطور متوسط  -

 نا مطلوب له و يا يك كتاب به ازاء هر عضو هیأت علميمقا 1-.بطور متوسط -

 *1.1  

 سال گذشته  3عضويت در هيأت هاي اجرايي و علمي سمينار ها و كنفرانس ها از 6

درصد اعضاء در سمینار ها و كنفرانس ها به عنوان هیأت هاي علمي و اجرايي  1.- 18بیشتر از  -

 مطلوب      .همكاري داشتند

اعضاء در سمینار ها و كنفرانس ها به عنوان هیأت هاي علمي و اجرايي درصد  28-1.بین  -

 نسبتاً مطلوب       همكاري داشتند.

درصد اعضاء در سمینار ها و كنفرانس ها به عنوان هیأت هاي علمي و اجرايي  28كمتر  از  -

 مطلوب نا       .همكاري داشتند

*2   

  1.01مالک: زای،امت18.1نشانگر ازیامت 12جمع امتيازات:
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 مطلوب مالک: تیوضع
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 مالك: فعاليت هاي اجرايي هيأت علمي 4-3

 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 ميزان عضويت در انجمن هاي علمي )داخلي و خارجي( 1

درصد اعضاي هیأت علمي در انجمن هاي داخلي و خارجي و شوراه هاي  18تا  1.بین  -

      .دارند ذيربط عضويت

 مطلوب

درصد اعضاي هیأت علمي در انجمن هاي داخلي و خارجي و شوراه هاي   28-1.بین  -

نسبتاً        .ذيربط عضويت دارند

 مطلوب  

هاي ذيربط و شورا درصد اعضاي هیأت علمي در انجمن هاي داخلي و خارجي 28كمتر از  -

 نامطلوب       .عضويت دارند

*2   

 يأت هاي ممتحنه و ارزشيابي ميزان عضويت در ه2

نفرهیأت علمي  گروه در هیأت هاي ممتحنه وارزشیابي عضويت دارند  1-2بطور متوسط  -

 مطلوب         

 نفر هیأت علمي گروه در هیأت هاي ممتحنه و ارزشیابي عضويت دارند. 1حداقل   -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوبشیابي عضويت ندارد  هیچ عضو هیأت علمي گروه در هیأت هاي ممتحنه و ارز -

 *1.1  

 ميزان عضويت در شورا هاي خارج از گروه در سطح دانشكده و دانشگاه 3

.شوراهاي خارج از گروه  عضويت دارنددرصد اعضاي هیأت علمي در  18تا  1.بین  -

         

 مطلوب 

 .اي خارج از گروه  عضويت دارنددرصد اعضاي هیأت علمي در شورا ه  28-1.بین  -

 نسبتاً مطلوب        
 .ج از گروه عضويت دارنددرصد اعضاي هیأت علمي درشورا هاي خار 28كمتر از  -

  نامطلوب        

*2   

 همكاري در فعاليت هاي اجرايي در خارج از دانشگاه 4

 در صد از اعضاي هیأت علمي گروه در خارج دانشگاه فعالیت مي كنند. 1كمتر از  -

 مطلوب          

 در صد از اعضاي هیأت علمي گروه در خارج دانشگاه فعالیت مي كنند.  1- 18بین  -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوب صد از اعضاي هیأت علمي گروه در خارج دانشگاه فعالیت مي كننددر 18بیشتر از -

*2   

 1.60مالک:  ازی،امت0.1نشانگر ازیامت 8جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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  ويژگي هاي عضو هيأت علمي و روند ارتقاء مالك: 1-3
  2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 ن اعضاي هيأت علمي س1

 بمطلو به باال 88درصد   8.سال و  41-88درصد بین  8.سال،  8.-41درصد بین 8. -

  سال به باال 88درصد  88سال و  41-88درصد بین 28سال ،  8.-41درصد بین  8. -

 نسبتاً مطلوب                 

سال به باال 88درصد  08سال و  41-88درصد بین  11سال،  8.-41درصد بین  11 -

  نامطلوب 

*2   

 وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي 2

 مطلوب.هیأت علمي بصورت رسمي است تخدامي كلیه اعضايسدرصد وضیعت ا 68بیش از  -

 كلیه اعضاي هیأت علمي بصورت رسمي است.درصد وضیعت استخدامي  68 تا 88  ببن -

 نسبتاً مطلوب         

 نامطلوب  در صد اعضاي هیأت علمي بصورت رسمي است. 88وضیعت كمتر از  -

  *1 

 رتبه علمي اعضاي هيأت علمي3

 مطلوب   درصد دانشیار  و باالتر 08درصد استاديار،  8. -

 تاً مطلوبنسب   درصد دانشیار و باالتر 18درصد استاديار،  18 -

 نامطلوب   درصد دانشیار و باالتر 8.درصد استاديار ،  08 -

  *1 

 ارتقاء اعضاي هيأت علمي4

 درصد از اعضاي هیأت علمي در زمان مقرر به رتبه علمي باالتر ارتقاء مي يابند. 68از بیش  -

 مطلوب         

 .باالتر ارتقاء مي يابنداعضاي هیأت علمي در زمان مقرر به رتبه علمي درصد از  68تا  88بین  -

 نسبتاً مطلوب          

 هیأت علمي در زمان مقرر به رتبه علمي باالتر ارتقاء مي يابند. اعضايدرصد از  88كمتر از  -

 نامطلوب         

  *1 

 ترفيع اعضاي هيأت علمي 5

 مطلوب    .ك پايه ترفیع كسب مي كنندكلیه اعضاي هیأت علمي هر سال ي -

 نسبتاً مطلوب  د از اعضاي هیأت علمي هر سال يك پايه ترفیع كسب مي كنند.در ص 68 حدود  -

 نامطلوب  در صد از اعضاي هیأت علمي هر سال يك پايه ترفیع كسب مي كنند. 68از  كمتر -

*2   

 1.4مالک:  ازی،امت0نشانگر ازیامت 8جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 عامل: دانشجو  -4

 پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مالك: 1-4

 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 برنامه و سياست هاي انتخاب  و پذيرش دانشجووجود 1

)تعیین در خصوص انتخاب و پذيرش دانشجوپیشنهادات و نظرات  خود  گروهاعضاي  -

 مطلوب ندنمي كارائه  هرسال بر اساس وضیعت آموزشي گروه  را ظرفیت (

 )تعیین ظرفیت (مدير گروه پیشنهادات خود را در خصوص انتخاب و پذيرش دانشجو -

 نسبتاً مطلوب   در  صورت تقاضاي دانشگاه ارائه مي كند

 )تعین ظرفیت (برنامه ايي براي ارائه پیشنهادات در خصوص انتخاب و پذيرش دانشجو -

 نامطلوب     .در گروه وجود ندارد

*2   

 رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف  ميانه2

 مطلوب    و پايین تر 1888میانه رتبه كنكور  -

 نسبتاً مطلوب    2888تا  1888میانه رتبه كنكور بین  -

 نامطلوب     2888میانه رتبه كنكوربیش از   -

  *1 

 ي تناسب دانشجويان پذيرفته شده تحصيالت تكميلي به تعداد اعضاي هيأت علم3

 مطلوب دانشجوي دكترا 1دانشجوي ارشد و   .به ازاء هر عضو هیأت علمي  -

نسبتاً      دانشجوي دكترا 1دانشجوي ارشد و  1به ازاء هر عضو هیأت علمي  -

 مطلوب

            دانشجوي دكترا 2دانشجوي ارشد و  1به ازاء هر عضو هیأت علمي  -

 نامطلوب

*2   

 از بورس تحصيلي دانشجويان استفاده كنندهميزان 4

در صد از دانشجويان در هر دوره از بورس تحصیلي استفاده مي كنند 11-18 -

 مطلوب        

 درصد از دانشجويان در هر دوره از بور تحصیلي استفاده مي كنند. 18-1 -

 نسبتاً مطلوب       

در صد از دانشجويان هر دوره از بورس تحصیلي استفاده مي كنند. 1كمتر از  -

  نامطلوب        

  *1 

 ميزان دانشجويان استعداد هاي درخشان گروه به نسبت كل دانشجويان 5

درصد از كل دانشجويان را  18-11 استعداد هاي درخشان گروه بین  دانشجويان -

 مطلوب       تشكیل مي دهند.

درصد از كل دانشجويان را  1-18دانشجويان استعداد هاي درخشان گروه بین  -

نسبتاً        تشكیل مي دهند

 مطلوب

در صد از كل دانشجويان را  1دانشجويان استعداد هاي درخشان گروه كمتر از  -

 نامطلوب       تشكیل مي دهند.

 *1.1  
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 تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امكانات و تجهيزات آموزشي 6

درصد دانشجويان قادر به استفاده از فضاي آموزشي و تجهیزات  68بیش از  -

 مطلوب       ي هستند.آزمايشگاه

درصد از دانشجويان قادر به استفاده از  فضاي آموزشي و تجهیزات  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب      آزمايشگاهي هستند.

در صد از دانشجويان قادر به استفاده از فضاي آموزشي و تجهیزات  88كمتر از  -

 نامطلوب      آزمايشگاهي هستند

*2   

 ن گروه برحسب مقاطع تحصيلي ميانگين معدل دانشجويا7

به باال  18درصد دانشجويان ) كارشناسي،ارشد ، دكترا( داراي معدل  68بیش از  -

 مطلوب         هستند.

به باال  18درصد دانشجويان ) كارشناسي،ارشد، دكترا ( داراي معدل  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب       هستند. 

به باال  18ارشد، دكترا ( داراي معدل نشجويان ) كارشناسي، درصددا 88كمتر از  -

 نا مطلوب         .هستند

*2   

اخراجي به كل دانشجويان در هر -انصرافي -نسبت دانشجويان مشروطي8

 مقطع تحصيلي 

 مطلوب   در صد كل دانشجويان 18كمتر از  -

 نسبتاً مطلوب   درصد كل دانشجويان 18 – 28بین  -

 مطلوب نا    درصد كل دانشجويان 28بیش از  -

*2 

 

  

 1.0مالک:  ازی،امت1..1نشانگر ازیامت 16جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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  تركيب و توزيع دانشجويان  مالك: 2-4

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

) براساس 111به نسبت توزيع دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع تحصيلي مختلف 1

  تنظيم مي شود(و تعداد هيأت علمي  ماهيت رشته

 بمطلو  درصد 18كترا د درصدد 21ارشد  درصد 81كارشناسي  -

 نسبتاً مطلوب  درصد 28دكترا  درصد  8.ارشد  درصد 18كارشناسي  -

  مطلوبنا  درصد 28دكترا  درصد 48ارشد  درصد 48كارشناسي  -

*.   

ساس ماهيت رشته تنظيم مي نسبت دانشجويان پسر و دختر در هر رشته تحصيلي ) بر ا2

 شود(

 مطلوب     دختر % 41 و   پسر  % 88 -

 نسبتاً مطلوب     دختر  %18  و پسر  % 18 -

 نامطلوب     دختر %88  و  پسر % 48 -

  *1 

 تعداد فارغ التحصيالن در هر مقطع و رشته 3 -

 مطلوبدر صد و بیشتر دانشجويان هر مقطع تحصیلي به موقع فارغ التحصیل مي شوند.  68 -

 نسبتاً مطلوبدر صد دانشجويان هر مقطع تحصیلي به موقع فارغ التحصیل مي شوند.   68-88 -

 نامطلوبدر صد از دانشجويان هر مقطع تحصیلي به موقع فارغ التحصیل مي شوند. 88كمتر از  -

*.   

 ...2مالک:  ازی،امت0نشانگر ازیامت 9جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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  مشاركت دانشجو در برنامه هاي آموزشي گروه: مالك  3-4
 2.1هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

  درصد دانشجويان شركت كننده در ارزشيابي استاد 1

 بمطلو  درصد از دانشجويان در ارزشیابي استاد شركت مي كنند. 68بیش از  -

نسبتاً    ي استاد شركت مي كننددرصد از دانشجويان در ارزشیاب 68تا  88بین  -

 مطلوب

  نامطلوب   در صد از دانشجويان در ارزشیابي استاد شركت مي كنند 88كمتر از  -

 *1.01  

 شركت دانشجويان در جلسات برنامه ريزي آموزشي2

 مطلوب نماينده دانشجويان به عنوان عضو جلسه در كلیه جلسات آموزشي شركت مي كند . -

 ن در موارد الزم و به دعوت مدير گروه در بعضي از جلسات شركت مي كند.نماينده دانشجويا -

 نسبتاً مطلوب                  

 نامطلوب    در هیچ جلسه برنامه ريزي آموزشي دانشجو شركت نمي كند  -

 *1.01  

دانشجويان شركت كننده در فعاليت هاي فوق برنامه )المپياد هاي علمي، ورزشي،اردوهاي صد در3

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

 مطلوب .در صد از كل دانشجويان در يكي از فعالیت هاي فوق برنامه شركت مي كنند 28-11 -

  از كل  دانشجويان در يكي از فعالیت هاي فوق برنامه شركت مي كننددرصد  15-11 -

 بتاً مطلوبنس              

 نامطلوب. در صد از كل دانشجويان در يكي از فعالیت هاي فوق برنامه شركت مي كنند 18كمتر از  -

*2.1   

و  ICDL, ITدرصد دانشجويان شركت كننده در كالس هاي مهارت هاي فوق برنامه ) 4

 زبان(

 مطلوب   درصد از دانشجويان اين كالس ها را گذرانده اند 68بیش از  -

 نسبتاً مطلوب        جويان اين كالس ها را گذرانده انددانش درصد از 68تا  88بین  -

 نامطلوب   .درصد از دانشجويان اين كالس ها را گذرانده اند 88كمتر از  -

 *1.01  

 .1.9مالک:  ازی،امت0.01نشانگر ازیامت 11جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 يان با اعضاي هيأت علميدانشجوتعامل مالك:  4-4
 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 براي مشاوره و راهنمايي پايان نامه توسط استاد  و اعالم آن ختصاص زمان مشخص 1

درصد از اساتید برنامه زمانبندي شده جهت مشاوره و راهنمايي پايان نامه را در ابتداي  68بیش از  -

 بمطلو      .ترم مشخص، اعالم و به آن عمل مي كنند

درصد از اساتید برنامه زمان بندي شده جهت مشاوره و راهنمايي پايان نامه را در  68تا  88بین  -

 نسبتاً مطلوب.             ابتداي ترم مشخص، اعالم و به آن عمل مي كنند

 ي شده مشاوره و راهنمايي دارنددرصد از اساتید برنامه زمان بند 88كمتر از  -

  نامطلوب

*2   

 امكان دسترسي دانشجويان به اساتيد در زمان هاي اعالم شده 2

  در زمان هاي اعالم شده دانشجويان دسترسي كامل به اساتید دارند -

 مطلوب

نسبتاً .     درصد  زمان هاي اعالم شده دانشجويان دسترسي كامل به اساتید دارند 88-68بین  -

 مطلوب 

 نامطلوب  .جويان دسترسي كامل به اساتید دارنددرصد زمان هاي اعالم شده دانش 88كمتر از  -

 *1.1  

 رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه راهنمايي و مشاوره اعضاي هيأت علمي3

 مطلوب درصد از دانشجويان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضايت دارند . 68بیش از  -

 نسبتاً مطلوب   رضايت دارند. درصد از دانشجويان از میزان و نحوه مشاوره اساتید  88-68بین  -

 نامطلوب در صد از دانشجويان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضايت دارند 88كمتر از  - -

*2   

   توجه هيأت علمي به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر كار 4

 مطلوب. ويان در دفتر كار توجه دارندهیأت علمي به برنامه مالقات دانشجدرصد از  68بیش از  -

نسبتاً درصد از هیأت علمي به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر كار توجه دارند. 68تا  88بین  -

 مطلوب 

 نامطلوب درصد از هیأت علمي به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر كار توجه دارند 88كمتر از  -

 *1.1  

 ميزان مشاركت دانشجويان در طرح هاي پژوهشي 5

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

 مطلوب  

 نسبتاً مطلوب           طرح پژوهشي ارائه شده در گروه ، يك دانشجو  .به ازاء هر  -

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

 نامطلوب  

 *1.1  

 أت علمي تعداد مقاالت علمي مشترك دانشجويان با اعضاي هي6

 مطلوب      مقا له، يك دانشجو 2به ازاء هر  -

 نسبتاً مطلوب            مقا له، يك دانشجو .به ازاء هر  -

 نامطلوب      مقاله، يك دانشجو 4به ازاء هر -

 *1.1  

 1.88مالک:  ازی،امت18نشانگر ازیامت 12جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 آگاهي دانشجويان به رشته تحصيلي و بازار كار  مالك: عالقه و 5-4
 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

  معرفي مشخصات رشته تحصيلي به دانشجويان جديدالورود1

 انجام جلسه توجیهي و بازديد از گروه همراه با كتابچه و نشريات راهنما در بدو ورود -

 بمطلو        

  نسبتاً مطلوب    سه توجیهي با اعضاي هیأت علميانجام جل -

  نامطلوب  ويان از رشته و گروه وجود نداردبرنامه مدوني براي آشنايي دانشج -

*.   

 عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي بررسي2

با پرسشنامه مشخص در بدو ورود و در طول تحصیل میزان عالقه دانشجو بررسي و نتايج آن  -

 مطلوب       میگردد. در گروه تحلیل

در بدو ورود در خصوص عالقه آنان به رشته انتخابي آنها توسط اعضاي هیأت علمي مصاحبه  -

 نسبتاً مطلوب        انجام مي گردد.

 در رابطه با عالقه دانشجويان به رشته تحصیلي اقدام خاصي توسط گروه  انجام نمي شود -

 نامطلوب          

 *2  

 ز رشته تحصيلي و بازار كار گاهي دانشجويان ا3

وجود ساز وكاري مدون براي بازديد سالیانه دانشجويان از سازمان هاي ذيربط و تماس با  -

 مطلوب     كارشناسان و دستگاه هاي اجرايي

بازديد سالیانه از سازمان هاي ذيربط و تشكیل جلسات سخنراني با استفاده از مسئولین  -

 مطلوب  نسبتاً       دستگاه هاي ذيربط 

 .برنامه خاصي براي آشنايي با رشته تحصیلي و بازار كار آن در گروه پیش بیني نشده است -

 نامطلوب          

 *2  

 ...2مالک:  ازی،امت0نشانگر ازیامت 9جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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 نظردانشجويان در باره گروه مالك :  6-4

 4هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  بتأ مطلوبنس مطلوب  نشانگر

  2.1*   ميزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه 1

  2.1*   ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ريزي درسي گروه 2

  2.1*  ميزان رضايت دانشجويان از راهبردهاي ياددهي/ يادگيري 3

  2.1*  ميزان رضايت دانشجويان از امكانات و تجهيزات آموزشي4

  2.1*  يت دانشجويان از امكانات رفاهي دانشجويانميزان رضا5

  2.1*  ميزان رضايت دانشجويان از كميته پايان نامه و راهنمايي پايان نامه6

 2.1مالک:  ازی،امت11نشانگر ازیامت 24جمع امتيازات:

 نسبتا مطلوبمالک: تیوضع
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  فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان مالك :  7-4
 2.1هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

  دانشجويان مشغول در طرح هاي پژوهشي 1

در صد از دانشجويان تحصیالت تكمیلي در طرح هاي پژوهشي گروه  68بیش از  -

 بمطلو      همكاري دارند.

درصد از دانشجويان تحصیالت تكمیلي در طرح هاي پژوهشي گروه  68تا  88بین  -

 سبتاً مطلوبن      همكاري دارند.

درصد از دانشجويان تحصیالت تكمیلي در طرح هاي پژوهشي گروه  88كمتر از  -

  نامطلوب      همكاري دارند.

 *1.01  

 دانشجويان علمي مقاالت 2 -

 مطلوب  مقاله 1ه ازاء هر دانشجوي تحصیالت تكمیلي ب -

 نسبتاً مطلوب   مقاله 1دانشجوي تحصیالت تكمیلي  2به ازاء هر  -

 نامطلوب   مقاله 1دانشجوي تحصیالت تكمیلي  .هر به ازاء  -

 *1.01  

 ميزان شركت دانشجويان در انجمن هاي علمي 3

 مطلوب درصد از دانشجويان در انجمن هاي علمي عضويت دارند 68بیش از  -

نسبتاً     از دانشجويان در انجمن هاي علمي عضويت دارند درصد 88-68بین  -

 مطلوب

 نامطلوب نشجويان در انجمن هاي علمي عضويت دارنددر صد از دا 88كمتر از  -

 *1.01  

 استفاده از منابع كتابخانه4

 مطلوب    انشجويان عضو كتابخانه هستنددرصد از د 68بیش از  -

 نسبتاً مطلوب         درصد از دانشجويان عضو كتابخانه هستند 68تا  88 -

 امطلوبن   درصد از دانشجويان عضو كتابخانه هستند 88كمتر از  -

*2.1   

 .1.9مالک:  ازی،امت0.01نشانگر ازیامت 11جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 عامل: راهبرد هاي يادگيري/ ياددهي  -5

  مالك: الگوها و روش تدريس   - 1-5
  2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب روش تدريس با محتواي درس1

        در صد از دروس در گروه با روش تدريس مناسب ارائه مي گردد 68از بیش  -

  بمطلو
نسبتاً    درصد از دروس گروه با روش تدريس مناسب ارائه مي گردد 68تا  88بین  -

 مطلوب
  نامطلوب      درصد از دروس گروه با روش تدريس مناسب ارائه مي گردد. 88كمتر از  -

  *1 

 استفاده از طرح درس2

 مطلوب        .درصد از اعضاي هیأت از طرح درس استفاده مي نمايند 68بیش از  -

 نسبتاً مطلوب   در صد از اعضاي هیأت علمي از طرح درس استفاده مي نمايند. 88-68بین  -

 نامطلوب      در صد از اعضاي هیأت علمي از طرح درس استفاده مي نمايند 88كمتر از  -

*2   

 ورد انتظار در طرح درس تصريح قابليت هاي م3

 مطلوب.   در طرح درس به قابلیت هاي فراگیران پس از پايان درس توجه و تأكید مي شود -

 نسبتاً مطلوب       در طرح درس برخي از اهداف رفتاري درس مورد توجه قرار مي گیرد. -

 نامطلوب  در طرح درس به قابلیت هاي فراگیران توجه و تأكید نمي گردد. -

*2   

حيطه يادگيري )شناختي، عاطفي و روان  3اف بودن اهداف آموزشي در شف4

 حركتي(

حیطه يادگیري و با تأكید بر طبقات هر حیطه تدوين  .اهداف آموزشي در  ،درطرح درس -

 مطلو ب         مي گردد.

حیطه يادگیري تدوين گرديده و به طبقات هر حیطه  .اهداف آموزشي در  ،طرح درس -

 نسبتاً مطلوب        .توجهي نشده است

   و طبقات آن توجهي نشده است يادگیري حیطه.در طرح درس به اهداف آموزشي در  -

          نامطلوب                                                                                                                          

*2   

هيأت علمي از روش هاي سنتي و روش هاي نوين  نسبت استفاده اعضاي5

 )مشاركتي، تعاملي، و ...(

 مطلوب   درصد مشاركتي و تعاملي 88 -ني درصد سخنرا 48 -

 نسبتاً مطلوب    درصد مشاركتي و تعاملي 18 –درصد سخنراني  18 -

 نامطلوب   درصد مشاركتي و تعاملي 48 –درصد سخنراني  88 -

*2   

 ميزان شركت اعضاي هيأت علمي در كاركاه هاي روش تدريس6

 مطلوب درصد از اعضاي هیأت علمي در كارگاه روش تدريس شركت كردند 68بیش از  -

 كردنددرصد از اعضاي هیأت علمي در كارگاه روش تدريس شركت  68تا  88بین  -

  نسبتاً مطلوب         
ه روش تدريس شركت درصد از اعضاي هیأت علمي در كارگا 88كمتر از  -

*2   



39 

 

 نامطلوب كردند

 ميزان توجه استاد به تفاوت هاي فردي دانشجويان 7
درصد از اعضاي هیأت علمي در تدريس و ارزشیابي به تفاوت هاي فردي  68بیش از  -

 مطلوب        .دانشجو توجه دارند

فردي درصد از اعضاي هیأت علمي در تدريس و ارزشیابي به تفاوت هاي  88- 68بین  -

 نسبتاً مطلوب       .دانشجو توجه دارند

درصد از اعضاي هیأت علمي در تدريس و ارزشیابي به تفاوت هاي فردي  88كمتر از  -

 نامطلوب       دانشجو توجه دارند.

  *1 

 1.01مالک:  ازی،امت12نشانگر ازیامت 14جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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 موزشيو وسايل آ استفاده از منابعمالك :  - 2-5

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 استفاده هيأت علمي از منابع و وسايل كمك آموزشي 1

 مطلوبز هیأت علمي وسايل كمك آموزشي متنوع در اختیار دارند.ادر صد  68بیش از  -

 بتاً مطلوبنسهیأت علمي وسايل كمك آموزشي در اختیار دارنداز درصد  68تا  88بین  -

  نامطلوب    هیأت علمي وسايل كمك آموزشي در اختیار دارنداز درصد  88كمتر از  -

 *2  

 كمك آموزشي متناسب با محتواي درسوسايل  از مطلوب هيأت علمي استفاده2

وسايل كمك آموزشي براي درک مطلب و يادگیري بیشتر صورت درصد از  68بیش از  -

 مطلوب        .مي گیرد

درصد از وسايل كمك آموزشي براي درک بهتر و يادگیري بیشتر صورت   88-68بین  -

        مي گیرد.

 نسبتاً مطلوب  

رصد از وسايل كمك آموزشي براي درک بهتر و يادگیري بیشتر صورت مي د 88كمتر از  -

 نامطلوب          گیرد

 2  

 هاي آموزشي   CDاستفاده از امكانات اينترنت ، كامپيوتر و 3

. ساعت از سايت كامپیوتر استفاده مي 18-11يك از دانشجويان بطور متوسط در هفته هر -

 مطلوب                                                                                                                      كنند

ايت كامپیوتر استفاده مي ساعت از س  1-18يك از دانشجويان  بطور متوسط در هفته هر  -

نسبتاً مطلوب                                                                                          كنند.

            

ساعت از سايت كامپیوتر استفاده مي  1ك از دانشجويان بطور متوسط در هفته كمتر از هر ي -

 نامطلوب                                                                                                                  . كنند

  *1 

 استفاده از كتابخانه 4

در صد از اساتید در  68برنامه زمانبندي شده براي حضور فعال دانشجو در كتابخانه توسط  -

 مطلوب      هر ترم ارائه مي شود.

.ساتید برنامه زمانبندي شده براي استفاده دانشجويان ارائه مي كننددرصد از ا 88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب          

 نامطلوب   دانشجويان در مواقع ضروري فقط به كتابخانه مراجعه مي كنند. -

  *1 

 رضايت دانشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي 5

كمك آموزشي احساس رضايت درصد از دانشجويان در استفاده از وسايل  68بیش از  -

 مطلوب         دارند.

درصد از داننشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي احساس رضايت  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب         دارند.

درصد از دانشجويان در استفاده از وسايل كمك آْموزشي احساس رضايت  88كمتر از  -

 نامطلوب         دارند

 *2  
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 1.8مالک:  ازی،امت6نشانگر ازیامت 11:تجمع امتيازا

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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  چگونگي ارزشيابي پيشرفت تحصيليمالك :  - 3-5
 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 دارا بودن برنامه مشخص براي فرايند ارزشيابي دانشجويان 1

گروه تدوين شده و فعالیت هاي ارزشیابي بر اساس آن  نحوه ارزشیابي پیشرفت تحصیلي توسط برنامه -

 بمطلو      انجام مي شود

تدوين نشده و ارزشیابي با نظر مدير گروه انجام مي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در گروه برنامه نحوه  -

 نسبتاً مطلوب        .شود

  نامطلوبمي دهد.هر استاد در گروه بر اساس نظرات خود ارزشیابي پیشرفت تحصیلي را انجام  -

  *1 

 تشخيصي )اوليه( در شروع درس شيابي زانجام ار2

 صد از اعضاي هیأت علمي در شروع درس ارزشیابي تشخیصي را انجام مي دهند.در 68بیش از  -

 مطلوب        

 از اعضاي هیأت علمي در شروع درس ارزشیابي تشخیصي را انجام مي دهند درصد  88-68بین  -

 طلوب نسبتاً م        

 از اعضاي هیأت علمي در شروع درس ارزشیابي تشخیصي را انجام مي دهند رصدد 88كمتر از  -

 نامطلوب         

*.   

 انجام ارزشيابي پاياني بر اساس آزمون هاي استاندارد 3

 درصد از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معیار هاي استاندارد برخوردارند 68بیش از  -

 بومطل        

 درصد از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معیار هاي استاندارد برخوردارند 68  -88بین  -

 نسبتاً مطلوب         

 درصد از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معیار هاي استاندارد برخوردارند 88كمتر از  -

 نامطلوب         

 *2  

 علمي اعضاي هيأت  گذراندن كارگاه ارزشيابي 4

 مطلوب .درصد از اعضاي هیأت علمي كارگاه ارزشیابي را گذرانده اند 68از بیش  -

 نسبتاً مطلوب .در صد از اعضاي هیدت علمي كارگاه ارزشیابي را گذرانده اند 88 -68بین  -

 نامطلوب .اعضاي هیأت علمي كارگاه ارزشیابي را گذرانده اند درصد از 88كمتر از  -

*.   

 2.21مالک:  ازی،امت9نشانگر ازیامت 12جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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  استفاده از بازخورد نتايج ارزشيابيمالك :  - 4-5
 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود مستندات ارزشيابي كالس هاي درسي اعضاي هيأت علمي 1

 ب.مطلو .وجود دارددر گروه  رم تحصیلي ،در هر ت مستندات ارزشیابي دروس هیأت علمي -

 نسبتاً مطلوب         .مستندات ارزشیابي دروس هیأت علمي در گروه موجود نیست -

 نامطلوب              .ارزشیابي دروس هیأت علمي در هر ترم در گروه انجام نمي شود -

*.   

  ساز و كار بررسي نتايج ارزشيابي هيأت علمي و تنظيم گزارش 2

مستندات ارزشیابي هیأت علمي توسط مدير گروه بررسي و گزارش آن صد از در 68از  بیش -

 مطلوب         تنظیم مي گردد.

ارزشیابي هیأت علمي توسط مدير گروه بررسي و گزارش آن  درصد از مستندات 88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب        تنظیم مي گردد.

ي هیأت علمي توسط مدير گروه بررسي و مستندات ارزشیابي  اعضارصد از د 88كمتر از  -

      گزارش آن تنظیم مي گردد

 نامطلوب  

*.   

 بررسي نتايج ارزشيابي دانشجويانساز و كار 3

در پايان هر ترم جلسات بررسي پیشرفت دانشجويان در گروه با شركت مدير گروه و اعضاي  -

 مطلوب       هیأت علمي برگزار مي گردد.

 نسبتاً مطلوب  .شجويان توسط مديرگروه بررسي مي گرددنتايج ارزشیابي دان -

 نامطلوب  نتايج ارزشیابي دانشجويان در گروه مورد بررسي قرار نمي گیرد. -

*.   

 ساز و كار بررسي تحليل آزمون ها ي پاياني 4

 مطلوب  د از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحلیل مي شونددرص 68بیش از  -

نسبتاً د از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحلیل مي شونددرص 68 -88بین  -

 مطلوب 

.     د از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحلیل مي شونددرص 88كمتر  از  -

 نامطلوب 

 *1.01  

 وجود ساز و كار تشويق و .... هيأت علمي بر اساس نتايج ارزشيابي آنان 5

و همچنین ي هیأت علمي با كسب باالترين و پايین ترين میانگین به دانشگاه اعالم اسامي اعضا -

 مطلوب      .اقدام در گروه توسط مدير گروه

 .تشكیل جلسه گروه  با شركت هیأت علمي داراي  باال ترين و پايین ترين میانگین به طور مجزا -

 نسبتاً مطلوب               

 نامطلوب م نخواهد داد و به عهد ه دانشگاه واگذار مي كنندگروه هیچ اقدامي در اين مورد انجا -

*.   

 2.01مالک:  ازی،امت01..1نشانگر ازیامت 15جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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 امكانات و تجهيزات آموزشي عامل: 6

 رشته آموزشي و اداري گروه با دوره و  فضاهاي  1-6
 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب  طلوبنسبتأ م مطلوب  نشانگر

 (  با رشته تحصيلي تناسب فضاي آموزشي) كالس1

  بمطلو   .دانشجو يك كالس در س وجود دارد 18-28بازاء   -

 نسبتاً مطلوب         .دانشجو يك كالس درس وجود دارد 28-8.بازاء   -

  نامطلوب   نفر دانشجو به باال يك كالس وجود دارد. 8. بازاء  -

  *1 

 توسط گروه  ز فضاي هاي آموزشي موجود استفاده بهينه ا2

 مطلوب موجود در گروه استفاده  بهینه داردآموزشي  فضايصد از در 68بیش از  -

نسبتاً .موجود در گروه استفاده بهینه داردآموزشي  فضايدرصد از  88-68بین  -

 مطلوب 

  نامطلوب .موجود در گروه استفاده بهینه دارد آموزشي  فضاي رصد ازد 88كمتر از  -

*2   

 تناسب فضاي اداري با نياز ها و فعاليت هاي گروه 3

 مطلوب    .بازاء هر عضو هیأت علمي يك دفتر كار وجود دارد -

 نسبتاً مطلوب         .برخي از اعضاي هیأت علمي دفتر كار مستقل دارند -

 نامطلوب   .نفر هیأت علمي يك دفتر كار وجود دارد 2-.بازاء هر  -

  *1 

 نه از فضاهاي اداري موجود در گروه استفاده بهي4

 مطلوب. د از فضاهاي اداري موجود در گروه استفاده بهینه دارنددرص 68بیش از  -

 فضاهاي اداري موجود در گروه استفاده بهینه دارند. درصد از  68  -88بین  -

 نسبتاً مطلوب                 

 نامطلوب . فاده بهینه دارندود در گروه استفضاهاي اداري موج درصد از  88كمتر  از  -

  *1 

  

 مطلوب .دانشجوي تحصیالت تكمیلي  يك اطاق  كار وجود دارد 1-18بازاء هر -

 دانشجوي تحصیالت تكمیلي  يك اطاق كار وجود دارد18 -11بازاء هر   -

 نسبتاً مطلوب            

 امطلوبن           ه باال  يك اطاق  كار وجود دارد.نفر دانشجو ب 11بازاء هر  -

  *1 

 تناسب فضاي آموزشي ) سالن كنفرانس ، سالن امتحانات ( 6  

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

  مطلوب        دارد                                                                                      

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

  نسبتاً مطلوب                                                                                                  

 نامطلوب گروه آموزشي در موقع لزوم از امكانات دانشكده استفاده مي كند    -

*2   

 ...1مالک:  ازی،امت6گرنشان ازیامت 12جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 كتابخانه و سيستم اطالع رساني    2-6

 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب فضاي كتابخانه  با تعداد دانشجويان 1

 بمطلو بازاء هر دانشجو يك متر مربع فضا در كتابخانه پیش بیني شده است . -

 نسبتاً مطلوب .نفر  دانشجو يك متر مربع فضا در كتابخانه پیش بیني شده است 1هربازاء  -

  نامطلوب .دانشجو يك متر مربع فضا در كتابخانه پیش بیني شده است 18بازاء هر -

*2   

 )كتاب هاي مرجع و روزآمد(تناسب كتاب هاي كتابخانه با  نياز هاي دانشجويان 2

 هاي دانشجويان استجود در كتابخانه متناسب با نیاز مو كتاب هايصد از در 68بیش از  -

 مطلوب         

كتابخانه متناسب با نیازهاي دانشجويان درصد از فضاي آموزشي موجود در  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب          .است

 موجود در كتابخانه متناسب با نیازهاي دانشجويان است رصد از فضاي آموزشيد 88كمتر از  -

 نامطلوب          

 *1.1  

 تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نياز گروه 3

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نیاز هاي گروه موجود است. 68بیش از  -

 مطلوب         

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نیاز هاي گروه موجود است. 68 -88بین  -

 نسبتاً مطلوب         

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نیاز هاي گروه موجود است. 88تر از كم -

 نامطلوب         

*2   

 استفاده از سيستم هاي رايانه اي 4

سیستم كتابخانه رايانه اي است و اعضاي هیأت علمي و دانشجويان دسترسي مستقیم به منابع  -

 مطلوب         دارند.

ستم باز مورد استفاده دانشجويان تحصیالت تكمیلي و اعضاي هیأت برخي از منابع بصورت سی -

 نسبتاً مطلوب        علمي قرار مي گیرد.

 نامطلوب     سیستم كتابخانه كامالً بسته مي باشد -

 *1.1  

 ساعات كار كتابخانه و مركز اطالع رساني 5

ت علمي و دانشجويان كتابخانه و مركز اطالع رساني بطور شبانه روزي در اختیار اعضاي هیأ -

 مطلوب         است.

اعضاي هیأت علمي و دانشجويان در ساعات اداري از كتابخانه و مركز اطالع رساني استفاده  -

 نسبتاً مطلوب        مي كنند.

 نامطلوب   .كتابخانه و مركز اطالع رساني بطور پاره وقت باز است -

-  

*2   

 و تكثير ( ارائه امكانات پشتيباني كتابخانه ) تايپ6

  مطلوب .درصد امكانات تايپ و تكثیر در كتابخانه موجود است 68بیش از  -

  *1 
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  نسبتاً مطلوب .درصد امكانات تايپ و تكثیر در كتابخانه  موجود است 88-68بین  -

  نامطلوب .درصد امكانات تايپ و تكثیر در كتابخانه موجود است 88كمتر از  -

 1.88مالک:  ازی،امت18نشانگر ازیامت 12:جمع امتيازات -

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 امكانات و خدمات رايانه اي   3-6

 2هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نياز هاي گروه 1

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

 نسبتاً مطلوب         دانشجو يك كامپیوتر وجود دارد  نفر  4-8ء هربازا -

  نامطلوب   .كامپیوتر وجود دارد دانشجو يك نفر 0بازاء هر -

  *1 

 استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از امكانات و خدمات رايانه اي2

 ات رايانه اي استفاده مي نمايد.هیأت علمي از امكانات و خدمصد ازدر 68بیش از  -

 مطلوب         

نسبتاً هیأت علمي از امكانات و خدمات رايانه اي استفاده مي نمايددرصد از 88-68بین  -

 مطلوبنسبتاً                

 هیأت علمي از امكانات و خدمات رايانه اي استفاده مي نمايدرصد از د 88كمتر از  -

 نامطلوب          

*2   

 ز گروه تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نيا3

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نیاز هاي گروه موجود  68بیش از  -

 مطلوب          است.

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نیاز هاي گروه موجود  68 -88بین  -

 نسبتاً مطلوب              است.

نیاز هاي گروه موجود  درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با 88كمتر از  -

 نامطلوب         است.

*2   

 وجود متخصص و مسئول كامپيوتر در سايت 4

 .به عنوان  مسئول در سايت كامپیوتر وجود دارد تمام وقت  يك نفر متخصص    -

        مطلوب                                                                                                                    

به عنوان  مسئول در سايت كامپیوتر وجود  بطور پاره  وقت  يك نفر متخصص -

 نسبتاً مطلوب                                                                                  .دارد

 نامطلوب   ددر مواقع لزوم متخصص به سايت كامپیوتر مراجعه مي نماي          -

*2   

 دسترسي به اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني 5

 از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني هستند. %68بیش از  -

 مطلوب         
درصد از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني  88-68بین  -

 تاً مطلوبنسب             هستند

درصد از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني  88كمتر از  -

 نامطلوب .         هستند

*2   

 تناسب فضاي سايت كامپيوتري با تعداد دانشجويان 6

  مطلوب.  موجود استبه ازاي هر دانشجو يك متر مربع فضا در سايت  -

  *1 
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  نسبتاً مطلوب       .موجود استمربع فضا در سايتدانشجو يك متر  2-.به ازاي هر  -

  نامطلوب .موجود است نفر دانشجو يك متر مربع فضا در سايت  .براي بیش از -

 1.88مالک:  ازی،امت18نشانگر ازیامت 12:جمع امتيازات

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 كارگاه ها و آزمايشگاه ها  مالك:  4-6

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 آزمايشگاه متناسب با رشته هاي تحصيلي گروه  فضاي1

 بمطلو شجو يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است.دان نفر 1-2بازاء   -

 نسبتاً مطلوبنفر  دانشجو يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است. .-4بازاء  -

  نامطلوب       فر  به باال يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است.ن 1هر بازاء  -

  *1 

 تناسب امكانات كارگاه ها و آزمايشگاه با دروس عملي 2

 با دروس عملي در نظر گرفته است. امكانات آزمايشگاهي موجود متناسب صد از در 68بیش از  -

 مطلوب          

 نسبتاً مطلوب      ات آزمايشگاهي متناسب با دروس عملي است.امكان درصد از  88-68بین  -

 نامطلوب            امكانات آزمايشگاهي متناسب با دروس عملي است.رصد از د 88كمتر از  -

 *2  

 تجهيز به موقع وسائل آزمايشگاهي ساز و كار3

دام به تهیه مي قبل از شروع نیم سال تحصیلي درخواست وسائل آزمايشگاهي در شورا مطرح و اق -

 مطلوب         .گردد

 در موقع الزم درخولست تأمین وسايل آزمايشگاهي در شورا مطرح و اقدام به تهیه مي گردد -

 نسبتاً مطلوب                

 نامطلوب         گاهي با مشكالت تهیه مي گردد.تهیه و تأمین وسايل آزمايش -

*.   

 ارگاه دسترسي دانشجويان  به آزمايشگاه و ك4

 مطلوب  از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستنددرصد  68بیش از  -

 نسبتاً مطلوب     دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند درصد از 68  -88بین  -

            درصد از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند 88كمتر از  -

 نامطلوب 

*.   

 حضور مسئول يا كارشناس به منظور استفاده بهينه دانشجويان از آزمايشگاه و كارگاه 5

 مطلوب     حضور تمام وقت مسئول آزمايشگاه و كارگاه -

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

 نامطلوب         آزمايشگاه و يا كارگاه فاقد مسئول است -

 *2  

  2.2مالک: ازی،امت11نشانگر ازیامت 15جمع امتيازات: -

 نسبتاً مطلوب      مالک: تیوضع
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 امكانات سمعي و بصري    مالك:5-6

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 راهم سازي به موقع وسايل كمك آموزشي ف1

وه در رابطه با بررسي و تجهیز  وسائل كمك آموزشي در شروع نیم سال تحصیلي شوراي گر -

  بمطلو       تشكیل میگردد.

  نسبتاً مطلوباعضاي هیأت علمي در موقع لزوم نیاز خود را به مدير گروه اعالم مي كنند. -

  نامطلوب  ین اعتبار تهیه مي شود.امكانات آموزشي در صورت تأم -

*.   

 ه تناسب وسائل آموزشي با نياز هاي گرو2

دروس گروه با توجه به ماهیت آن وسايل آموزشي در نظر گرفته صد از در 68بیش از  براي -

 مطلوب       شده است.

دروس گروه متناسب با ماهیت آن وسائل آموزشي در نظر گرفته شده  درصد از  88-68براي  -

 نسبتاً مطلوب          است.

نظر گرفته  یت آن وسايل آموزشي دردروس گروه متناسب با ماهرصد از د 88كمتر از  براي -

 نامطلوب        شده است.

 *2  

 وزشي گروهبه روز بودن وسايل آم3

 مطلوب .سال اخیر تهیه شده است 1وسايل آموزشي در درصد از  68بیش از  -

 نسبتاً مطلوب سال اخیر تهیه شده است. 1در صد از وسايل آموزشي در  88-68بین  -

 نامطلوب سال اخیر تهیه شده است. 1آموزشي در  در صد از وسائل 88كمتر از  -

 *2  

 وجود برنامه مدون براي استفاده از وسائل آموزشي 4

 مطلوب.      وسايل آموزشي در دسترس هیأت علمي است و به سهولت از آن استفاده مي كند -

 مسئولیت استفاده از وسائل به عهده يك نفر است كه با اساتید هماهنگ مي نمايد. -

 نسبتاً مطلوب               

 نامطلوب .    در گروه در اختیار برخي از اعضاي هیأت علمي است استفاده از وسائل آموزشي -

*.   

 امكانات گروه براي انتشار نتايج پژوهشي 5

درصد امكانات الزم براي انتشار نتايج پژوهشي در اختیار اعضاي هیأت علمي و  68بیش از  -

 مطلوب      دانشجويان وجود دارد.

درصد امكانات الزم براي انتشار نتايج پژوهشي در اختیار اعضاي هیأت علمي و  88-68بین  -

 نسبتاً مطلوب      دانشجويان وجود دارد.

درصد امكانات الزم براي انتشار نتايج پژوهشي در اختیار اعضاي هیأت علمي و  88كمتر از  -

 نامطلوب      دانشجويان وجود دارد.

 *2  

 2.4مالک:  ازی،امت12نشانگر ازیامت 15امتيازات:جمع 

 مطلوب مالک: تیوضع
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 پايان نامه ها، فرصت هاي مطالعاتي و سمينارها عامل: 7

 مالك: كيفيت پايان نامه ها    1-7

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

  وجود مستندات مربوط به  آيين نامه و مقررات پايان نامه1

نحوه تدوين پايان نامه و وظائف اساتید كتاب آيین نامه و مقررات پايان نامه با شرح كامل  -

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

 پايان نامه در گروه موجود است.آيین نامه مختصري در خصوص رعايت مراحل تدوين  -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب  ت مربوط به آيین نامه و پايان نامه وجود ندارددر گروه مستندا -

*.   

 ميزان رعايت آيين نامه و مقررات پايان نامه توسط اعضاي گروه 2

صد از آيین نامه و مقررات پايان نامه  توسط اساتید راهنما و دانشجويان رعايت در 68بیش از  -

 مطلوب        .مي گردد

راهنما و دانشجويان رعايت مي ه و مقررات توسط اساتید درصد از آيین نام 88 -68بین  -

 نسبتاً مطلوب          گردد.

ز آيین نامه و مقررات توسط اساتید راهنما و دانشجويان رعايت مي رصد اد 88كمتر از  براي -

 نامطلوب          گردد.

*.   

 برنامه ريزي مدون در خصوص ارزيابي تكويني پايان نامه 3

سمیناردانشجويي با حضور دانشجويان در رابطه با پیشرفت پايان نامه ارائه مي ماه يك  8هر  -

 مطلوب         .گردد

هرسال يك سمیناردانشجويي با حضور دانشجويان در رابطه با پیشرفت پايان نامه ارائه مي  -

 نسبتاً مطلوب         .گردد

 نامطلوب ائه مي شوديك سمینار دانشجويي با حضور ساير دانشجويان قبل از دفاع ار -

  *1 

 استفاده از اساتيد همسان ساير گروه هاي همسان در راهنمايي و مشاوره پايان نامه 4

 مطلوب      متناسب با موضوع پايان نامه از ساير اساتید گروه هاي همسان استفاده مي شود. -

 نسبتاً مطلوب   .گروه هاي همسان استفاده مي شوداز برخي از اساتید  -

 نامطلوب      ير گروه هاي همسان بعنوان مشاوره و راهنمايي استفاده نمي شود.از سا -

*.   

 تناسب عناوين پايان نامه ها با تخصص اعضا ي كميته 5

اساتید راهنما و مشاوران پايان نامه براساس موضوع و متناسب با تخصص آنها انتخاب مي  -

 مطلوب         شوند.

وتخصص و مشاوران پايان نامه بر اساس شرايط موجود انتخاب  اساتید راهنما بر اساس موضوع -

 نسبتاً مطلوب        .مي شوند

 نامطلوب ر اساس ظرفیت گروه تعیین مي شوداساتید راهنما و مشاوران پايان نامه ها ب -

*.   

 وجود ساز و كار در خصوص استفاده از نتايج پايان نامه ها 6 -

 مطلوب دانشجو با راهنمايي استاد و ارائه آن به ذينفعان تهیه خالصه نتايج پايان نامه توسط -

نسبتاً هنمايي استاد  جهت كتابخانه گروهتهیه خالصه نتايج پايان نامه توسط دانشجو با را -

  مطلوب

*.   
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  نامطلوببرنامه خاصي براي استفاده از نتايج پايان نامه پیش بیني نشده است -

 2.88مالک:  ازی،امت18نشانگر ازیامت 18جمع امتيازات:

 مطلوب مالک: تیوضع
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 مالك: سمينارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه   2-7

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

وجود ساز و كار مدون و مستند در خصوص سياست هاي گروه در برگزاري سمينار 1

 ها

 وبمطل  .ارها وجود داردكمیته اجرايي دائمي در خصوص برگزاري سمین -

بطور موردي يك كمیته اجرايي سمینار تشكیل و امور مربوط به سمینارها را پیگیري مي نمايد -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب    بندرت در گروه سمینار تشكیل مي شود -

  *1 

 شركت اعضاي هيأت علمي و محققين در برگزاري سمينار 2

علمي و محققین مربوط به رشته در سمینار شركت مي كنند.درصد اعضاي هیأت  68بیش از  -

 مطلوب         

 نسبتاً مطلوب  اعضاي هیأت علمي و دانشجويان مربوط به گروه در سمینار شركت مي كنند -

 نامطلوب    .اعضاي هیأت علمي در سمینار شركت مي كنند -

 *2  

 تعداد سمينارهاي برگزارشده3

 مطلوب    ال تحصیلييك سمینار در پايان هر نیم س -

 نسبتاً مطلوب    يك سمینار در پايان هر سال تحصیلي -

 نامطلوب    كمتر از يك سمینار در هر سال تحصیلي -

  *1 

 ه از نتايج سمينارهاي برگزار شدهاستفاد4

كمیته ويژه اي تشكیل و نتايج سمینار را بررسي و دستاوردهاي آن را در پس از پايان سمینار  -

 مطلوب      ان قرار مي دهد.اختیار ذينفع

 نسبتاً مطلوب   .نتايج سمینار بصورت مقاله در اختیار ذينفعان قرار مي گیرد -

 نامطلوب      .مینار منتشر نمي شودنتايج س -

  *1 

 تشويق و ترغيب دانشجويان در برگزاري همايش هاي دانشجويي 5

در اختیار گذاشتن امكانات و  حمايت آنان وتشويق دانشجويان به تشكیل كمیته دانشجويي و  -

 مطلوب  توسط مدير گروه و اعضاي هیأت علمي تجهیزات الزم براي آنان

 نسبتاً مطلوب    شويق دانشجويان به تشكیل كمیته دانشجويي -

د.سیاست ويژه ايي براي مشاركت دانشجويان در برگزاري سمینارهاي دانشجويي وجود ندار -

 نامطلوب          

*.   

  1.8مالک: ازی،امت6نشانگر ازیامت 15ازات:جمع امتي -

 نامطلوب مالک: تیوضع
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 مالك: قراردادهاي پژوهشي   3-7

 .هر نشانگر: ازیامت

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 ساز و كار مدون و مستند براي وضع و اجراي قراردادهاي پژوهشي  وجود1

ي و گروه در شوراي پژوهشي مطرح وبه مربوط به پژوهش اعضاي هیأت علم هر نوع قرارداد -

 بمطلو        .تصويب مي رسد

قراردادهاي پژوهشي اعضاي هیأت علمي با ساير سازمان هاي ذيربط با اطالع مدير گروه و  -

 نسبتاً مطلوب           .شوراي پژوهشي صورت مي گیرد

سازمان ها نیست.ت علمي با ساير شوراي پژوهشي در جريان عقد قرارداد پژوهشي اعضاي هیأ -

  نامطلوب                     

*.   

 تعداد قرار دادهاي پژوهشي با ساير سازمان هاي ذيربط 2 -

 مطلوب اعضاء از طريق عقد  قراردادها با ساير سازمان ها همكاري دارند درصد  68بیش از  -

نسبتاً   ير سازمان ها همكاري دارند درصد اعضاء از طريق عقد قرارداد با سا 88-68بین -

 مطلوب 

   در صد اعضاء از طريق عقد قرارداد ها با ساير سازمان ها همكاري دارند. 88كمتر از  -

 نامطلوب 

 *2  

 ي استفاده از قرارداد هاي پژوهشيوجود ساز و كاري مشخص برا3

 مطلوب هنگام عقد قرارداد با ساير سازمان ها  نیازهاي گروه در نظر گرفته مي شود. -

 نسبتاً مطلوب .از از اعتبارات مربوط به قرارداد در اختیار گروه قرار مي گیرددرصد معیني  -

 نامطلوب  .اعتبارات مربوط به هر قرارداد مربوط به مجري طرح است -

 *2  

 فراهم آوردن تسهيالت به منظور عقد قرار داد پژوهشي 4

بط كامالً فراهم است.شرايط الزم براي عقد قراردادهاي پژوهشي بین اعضاء و سازمان هاي ذير -

 مطلوب            

.برخي از اعضاي هیأت علمي از شرايط الزم براي عقد قراردادهاي پژوهشي بهره مند مي شود -

 نسبتاً مطلوب             

 نامطلوب           در عقد قراردادهاي پژوهشي همكاري از طرف مدير گروه صورت نمي گیرد -

 *2  

 2.21مالک:  ازی،امت9شانگرن ازیامت 12جمع امتيازات:

 نسبتاً مطلوب مالک: تیوضع
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 رديف عامل سطح مطلوبيت

نسبتا مطلوب   8 رسالت، اهداف، جايگاه سازماني 

دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و   مطلوب

 غير درسي

6 

 9 هيئت علمي نسبتاً مطلوب 

 5 دانشجو نسبتاً مطلوب

وبنسبتاً مطل  4 راهبرد هاي يادگيري/ياددهي 

 2 امكانات و تجهيزات آموزشي نسبتاً مطلوب

 1 پايان نامه ها و سمينارها نسبتاً مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نتايج كلي
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگامتياز نش  نگرتعداد نشا  امتياز هر  

 نشانگر

 رديف مالك

86/1 مطلوب  5/11 ک رسالت و اهداف مال 2 6 

 گروه
1 

68/1 مطلوب  5/28  2 مالک مديريت گروه 2 15 

88/1 نامطلوب مالک برنامه توسعه و  1 1 5 

در  گسترش رشته ها و مقاطع

 گروه

1 

لوبمط نسبتاً  5/1  5/6 مالک روند توسعه منابع  2 5 

 گروه
4 

وهآيین نامه ها و مصوبات گر 2 4 6 2 مطلوب  5 

ي اعضاي هیأت علم مشاركت 2 4 6 2 مطلوب

 در برنامه ريزي آموزشي
8 

2/1 نامطلوب وهامكانات مالي مورد نیاز گر 2 5 8   6 

61/1 مطلوب مالک فعالیت هاي برون  2 6 12 

 دانشگاهي
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبيت عامل:         0661 متياز عامل:ا

 : رسالت، اهداف، جايگاه سازماني0عامل 
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگامتياز نش  نگرتعداد نشا  امتياز هر  

 نشانگر

 رديف مالك

6/1 مطلوب دوره هاي آموزشي و  مالک 2 5 9 

 اهداف آن
1 

لوبنسبتاً مط  84/1  5/1 لي با تناسب رشته هاي تحصی 2 6 

يهیئت علمتخصص اعضاي   
2 

66/1 مطلوب  5/6 ضرورت بازنگري برنامه  2 4 

 درسي و دوره هاي آموزشي
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وبمطل سطح مطلوبيت عامل:   0611امتياز عامل:  

 دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و  غير درسي: 2امل ع
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگامتياز نش  نگرتعداد نشا  امتياز هر  

 نشانگر

 رديف مالك

2/1 نامطلوب  1   ميهیئت علتركیب اعضاي  2 5 8 

12/2 مطلوب  5/6  4 5/2  2 مالک  فعالیت هاي آموزشي 

65/1 مطلوب  5/11 ي مالک  فعالیت هاي پژوهش 2 8 

 هیئت علمي
1 

66/1 مطلوب   5/6 فعالیت هاي اجرايي  مالک 2 4 

 هیئت علمي
4 

لوب طنسبتاً م  4/1 مالک ويژگي هاي عضو  2 5 6 

و روند ارتقاء هیئت علمي  
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبيت عامل:   061امتياز عامل:   

 هيئت علمي: 3امل ع
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگامتياز نش  نگرتعداد نشا  از امتي 

هر 

رگنشان  

 رديف مالك

6/1 مطلوب   5/11 لي مالک پذيرش و پیشرفت تحصی 2 6 

 دانشجويان
1 

11/2 مطلوب ان  توزيع دانشجوي مالک  تركیب و 1 1 6   2 

لوبنسبتاً مط  91/1  65/6  4 5/2 مشاركت دانشجو در برنامه هاي  

 آموزشي گروه
1 

لوبنسبتاً مط  88/1 مالک تعامل دانشجويان با اعضاي  2 8 11 

 هیئت علمي
4 

11/2 مطلوب ه مالک  عالقه و آگاهي دانشجويان ب 1 1 6 

 رشته تحصیلي و بازار كار
5 

لوبنسبتاً مط  5/2  8 مالک  نظردانشجويان در باره گروه 4 8 15 

لوبنسبتاً مط  91/1  65/6  4 5/2 مالک  فعالیت هاي پژوهشي  

  دانشجويان 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبيت عامل:       061 متياز عامل:ا

 دانشجو : 4امل ع
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگامتياز نش  نگرتعداد نشا   امتياز هر 

 نشانگر

 رديف مالك

61/1 مطلوب ريس مالک  الگوها و روش تد 2 6 12 

   

1 

لوبنسبتاً مط  8/1 ايل استفاده از منابع و وسمالک  1 5 6 

 آموزشي
2 

لوبنسبتاً مط  25/2 چگونگي ارزشیابي مالک  1 4 9 

 پیشرفت تحصیلي
1 

65/2 مطلوب  65/11 استفاده از بازخورد مالک   1 5 

 نتايج ارزشیابي
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبيت عامل:      2611امتياز عامل: 

 راهبرد هاي يادگيري/ياددهي :5امل ع
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگاز نشامتي  نگرتعداد نشا   امتياز هر 

 نشانگر

 رديف مالك

لوب نسبتاً مط  11/1  فضاهاي آموزشي و اداري گروه 2 8 6 

 با دوره و رشته
1 

لوبنسبتاً مط  88/1 سانيكتابخانه و سیستم اطالع ر 2 8 11   2 

لوبنسبتاً مط  88/1  1 امكانات و خدمات رايانه اي 2 8 11 

لوبنسبتاً مط  2/2 امالک كارگاه ها و آزمايشگاه ه 1 5 11   4 

4/2 مطلوب  5 مالک امكانات سمعي و بصري 1 5 12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبيت عامل:                     0615امتياز عامل: 

 يزات آموزشيامكانات و تجه: 6امل ع
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سطح 

 مطلوبيت

كامتياز مال رانگامتياز نش  نگرتعداد نشا   امتياز هر 

 نشانگر

 رديف مالك

88/2 مطلوب  1 مالک كیفیت پايان نامه ها 1 8 18 

8/1 نامطلوب سمینارها و همايش هاي مالک  1 5 6 

 برگزار شده توسط گروه
2 

لوبنسبتاً مط  25/2  1 مالک قراردادهاي پژوهشي 1 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبتا مطلوب  سطح مطلوبيت عامل:                   2601امتياز عامل:  

 پايان نامه ها و سمينارها : 1امل ع
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 گزارش توصیفی و تحلیلی و پیشنهاد ها

 

 رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی -8عامل

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 6سطح مطلوبیت این عامل مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1 رسالت و اهداف گروه مطلوب

 2 مدیریت گروه مطلوب

برنامههه توسهه ه و گسههترش   مطلوبنا 

 رشته ها و مقاطع در گروه

1 

 4 روند توس ه منابع گروه نسبتا مطلوب

 5 آیین نامه ها و مصوبات گروه مطلوب

مي مشاركت اعضاي هیأت عل مطلوب

 در برنامه ریزي آموزشي

8 

 6 امکانات مالي مورد نیاز گروه مطلوبنا

مههالک ف الیههت هههاي بههرو   مطلوب

 دانشگاهي

6 

 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

برنامه توس ه و گسترش رشته هها و   "در مجموع وض یت این مالک نسبتا مطلوب گزارش گردیده است. نشانگر -1

دارد كه  بهبودي این نشانگر مستلزم افهزای  ت هداد دانشهجویا  تالصهیالت      وضعیت نامطلوبی "مقاطع در گروه 

تکمیلي و گرفتن دانشجویا  خارجي در مقطع تالصیالت تکمیلي در این دانشکده مي باشد. كه قط اً نیاز به ایجهاد  

نده براي پیشروي به سمت توس ه امید است در آیبستر هاي الزم و تامین زیرساخت ها و افزای  امکانات مي باشد. 

مقاطع تالصیالت تکمیلي با همکاري م اونت مالترم آموزشي و مدیریت مالترم تالصیالت تکمیلهي بهه تهدریه بهه     

 تاسیس دیگر رشته هاي پرستاري بپردازیم.

 

است علت نامطلوب بود  این نشانگر این  .دارد وضعیت نامطلوبی "امکانات مالي مورد نیاز گروه  " همچنین -2

اعتبار مالي مشخص از طریق دانشگاه براي دانشکده وجود ندارد و دانشکده استقالل مالي ندارد و  اعتبار  كه

درصد از نیاز هاي گروه از مالل بودجه  61تخصیص داده شده براي دانشکده از دانشگاه بسیاركم است.كمتر از 

و براي ارتقاي این  نه اعتبارات گروه وجود ندارد.تخصصي دانشکده تأمین میشود. هیچ برنامه مدوني به منظور هزی
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 نشانگر باید م اونت پشتیباني مستقل د ر دانشکده وجود داشته باشد  و بودجه اختصاصي به دانشکده ت لق گیرد.

 انجام گردید نیز این نشانگر وض یت نامطلوب داشت.  1192الزم به ذكر است در ارزیابي دروني كه در سال 

علت آ  ت داد ناكافي اعضاي هیأت علمي و روند  دارد كه  وضعیت نسبتا مطلوبنیز  "ه منابع گروهروند توس "-1

بنابراین با توجه بیشتر م هاو  مالتهرم آموزشهي در     سال اخیر مي باشد، 5توس ه منابع فیزیکي و امکانات مالي در 

در  ای  جهبب نیهروي هیهأت علمهي    افهز بها  دانشکده، افزای  ت داد هیئهت علمهي   تامین منابع فیزیکي وتجهیزات 

و ساخت دانشکده پرستاري مستقل مي تواند در مطلوب شد  این نشانگر نق  به سزایي داشته  دانشکده پرستاري

 باشد. 

كه جها دارد از ریاسهت دانشهکده و مهدیرا      مي باشد.  مطلوبدر مورد مالک مدیریت گروه در مجموع وض یت -4

ي اتاق عمل ، هوشبري و فوریت هاي پزشکي تشهکر و قهدرداني گهردد كهه بها      مالترم گروه هاي پرستاري، تکنولوژ

 وجود مشکل كمبود امکانات و نیروي انساني به بهترین شکل ممکن امور را اداره مي كنند. 

مالک آیین نامه ها و مصوبات گروه باالترین امتیاز ممکن را كسب كرده است كه نشا  مي دهد هم مدیرگروه و  -5

 عضاي هیئت علمي و كاركنا  این بخ  به اجراي آیین نامه ها كامال پایبند هستند.هم سایر ا

است كه نشها  دهنهده ي    2 مشاركت اعضاي هیأت علمي در برنامه ریزي آموزشيامتیاز كسب شده در مالک  -8

 مي باشد. و نمره كامل  مطلوبوض یت 

زا  اعتبار یم افزای .قرار دارد مطلوبیوض یت  در 66/1ف الیت هاي برو  دانشگاهي گروه با كسب امتیاز  -6

ت داد ساعاتي كه اعضاي گروه ، جبب شده توسط دستگاه هاي ذیرربط از طریق همکاري اعضاي هیأت علمي

ت داد ساعاتي كه اعضاي گروه و  درجلسات سایر سازمانها و انجمنها به منظور خدمات مشاوره اي شركت مي كنند

زمینه ارتقا این مالک را فراهم    ها به ف الیت هاي خارج از تخصص خود مي پردازند.در سایر دستگاها و سازما

 .خواهد ساخت

 

 دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیر درسی -6عامل

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 1سطح مطلوبیت این عامل مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

دوره هاي آموزشهي و   مالک مطلوب

 اهداف آ 

1 

تناسب رشته هاي تالصهیلي   مطلوبنسبتاً 

هیئههت بهها تخصههص اعضههاي 

 علمي

2 

 مطلوب

  

ضههرورت بههازنگري برنامهههه   

 درسي و دوره هاي آموزشي

1 
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 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

 است كه نشا  دهنده ي وض یت 2از  6/1آ ، امتیاز كسب شده در نشانگر دوره هاي آموزشي و اهداف  -1

 و افزای  درصد دانشجویاني كه  مي باشد كه با تشکیل دوره هاي آموزشي و برنامه بازآموزي به طور منظم مطلوب

 امتیاز كامل به دست مي آید. سئولیت پبیري باال وظائف مالوله را انجام مي دهندمبا عالقه، تمایل و احساس 

تناسب كه افزای  دارد  مطلوبي نسبتاً هاي تالصیلي با تخصص اعضاي هیئت علمي، وض یت مالک تناسب رشته-2

تناسب رشته هاي تالصیلي با بودجه و منابع مالي اختصاص ،افزای  رشته هاي تالصیلي با ت داد اعضاء هیأت علمي 

سبب مطلوب (  NON COREوجود و ارائه واحد هاي انتخابي یا غیر مالور ) و داده شده به رشته هاي تالصیلي 

 شد  این نشانگر خواهد شد. 

دارد. نشهانگر   مطلووبی  نسهبتاً  مالک ضرورت بازنگري برنامه درسي و دوره هاي آموزشي در مجمهوع وضه یت   -1

قهرار دارد كهه بها     نسوبتا مطلووبی  در وض یت  "تناسب برنامه هاي درسي با نیاز هاي جام ه از نظر عیئت علمي"

 تري از دروس و اهداف دوره  این وض یت بهبود مي یابد. بررسي مالتواي میزا  بیش

 

 هیئت علمی -9عامل  

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 5مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از  نسبتاًسطح مطلوبیت این عامل 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1   هیئت علميتركیب اعضاي  مطلوب نا

 2 زشيمالک  ف الیت هاي آمو مطلوب

مالک  ف الیت هاي پژوهشي  مطلوب

 هیئت علمي

1 

ف الیت ههاي اجرایهي    مالک مطلوب

 هیئت علمي

4 

مههالک ویژگههي هههاي عضههو   نسبتا مطلوب

 و روند ارتقاء هیئت علمي

5 

 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

تركیب اعضاي هیئت علمي گروه از "قرار دارد. نشانگر  مطلوبینامالک تركیب اعضاي هیئت علمي در وض یت  -1

قرار دارد كه با ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هیئت علمي به رتبه دانشیاري و  نامطلوبیدر وض یت  "نظر مرتبه علمي

نیهز در وضه یت    "مدعو هیئت علميمیزا  استفاده و استقبال گروه از اعضاي "باالتر، این نشانگر مطلوب مي شود. 

ت كه با داشتن یک برنامه مدو  مبني بر استفاده از اساتید مهدعو جههت مشهاوره پایها      گزارش شده اس نامطلوبی
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نامه متناسب با موضوع و هم چنین تدریس دروس تخصصهي بهه طهوري كهه در تهدریس بهی  از نیمهي از دروس        

ار پایین تر از همچنین نسبت ت داد استاد به دانشجو بسی تخصصي از ایشا  استفاده شود، این نشانگر بهبود مي یابد.

حد استاندارد است و در سالهاي اخیر با توجه به افزای  ت داد دانشجو و عدم تغییر در جبب ت هداد اعضهاي هیهات    

علمي متاسفانه این نسبت حتي كمتر هم شده است و جهت ارتقاء این نشاگر باید بازنگري اساسي در جبب اعضاي 

ین نسبت ت داد استاد تمام وقت به پاره وقت نیز نهامطلوب اسهت   همچنهیات علمي دانشکده پرستاري انجام گیرد. 

 كه مي توا  با افزای  به كارگیري اساتید حق التدریس این نشانگر را نیز ارتقاء بخشید. 

این نشانه همکاري مطلهوب اعضهاي   دارد و  مطلوبیپرستاري وض یت  دانشکدهمالک ف الیت هاي آموزشي در  -2

 د كم و مشغله زیاد، در امر آموزش مي باشد. هیأت علمي علي رغم ت دا

را كسب نموده  2از  65/1دارد و نمره  مطلوبیپرستاري وض یت  دانشکدهمالک ف الیت هاي پژوهشي در  -1

ت داد مقاالت چاپ شده اعضاء در مجالت ، سرانه ت داد طر ح هاي پژوهشي پایا  یافته افزای  است. 

 سرانه ت داد داوري مقاالت و كتاب توسط اعضاي هیأت علميو افزای  ( م تبرعلمي/پژوهشي )داخلي و خارجي

 این مالک خواهد شد. افزای  نمرهسبب 

گزارش شده است. فراهم شهد  زمینهه    مطلوبیدر مجموع وض یت  هیئت علميدر مالک ف الیت هاي اجرایي  -4

جب ارتقاي بیشتر این مالک مهي  موروه در هیأت ممتالنه و ارزشیابي مناسب جهت عضویت اعضاي هیئت علمي گ

 گردد.

 2نشانگر نهامطلوب و   1دارند،  نسبتا مطلوبیدر مالک ویژگي هاي عضو هیئت علمي و روند ارتقا كه وض یت  -5

نشانگر مطلوب مشاهده مي شود. در صورتي كه وض یت استخدامي اعضاي هیئت علمي بهه صهورت رسهمي باشهد،     

یاري و باالتر به صورت گیرد و اعضاي هیئت علمي با مرتبه استادیاري، دانش ارتقا اعضاي هیئت علمي در زما  مقرر

وضه یت ایهن مهالک    كار گرفته شوند یا زمینه ارتقاء سبی تر اعضاي هیأت علمي حاضر در دانشکده فهراهم گهردد   

ي مشغول الزم به ذكر است كه در حال حاضر سه عضو هیات علمي استادیار در دانشکده پرستار مطلوب خواهد شد.

 به كار هستند و سه عضو هیات علمي نیز مشغول به تالصیل در مقطع دكترا مي باشند. 

 : دانشجو5عامل

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 6سطح مطلوبیت این عامل مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

مالک پهبیرش و پیشهرفت تالصهیلي     مطلوبنسبتاً 

 شجویا دان

1 

 2 مالک  تركیب و توزیع دانشجویا    مطلوب

مشههاركت دانشههجو در برنامههه هههاي    مطلوبنسبتاً 

 آموزشي گروه

1 

مالک ت امهل دانشهجویا  بها اعضهاي      مطلوبنسبتاً 

 هیئت علمي

4 

مالک  عالقه و آگاهي دانشجویا  بهه   مطلوب

 رشته تالصیلي و بازار كار

5 

 8 یا  در باره گروهمالک  نظردانشجو نسبتا مطلوب
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مهههالک  ف الیهههت ههههاي پژوهشهههي   مطلوبنسبتاً 

  دانشجویا  

6 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

نشانگر، نشانگر  6قرار دارد. از بین  مطلوبی مالک پبیرش و پیشرفت تالصیلي دانشجویا  در مجموع در وض یت-1

ميانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع  "و "میزا  دانشجویا  استفاده كننده از بورس تالصیلي"

دارد كه  با تشویق و فراهم كرد  زمینه براي دانشجویا  جهت استفاده از بورس  نامطلوبیوض یت  "مختلف 

ميزان  "این نشانگر به وض یت مطلوب مي رسد. هم چنین نشانگر بیرش دانشجویا  با رتبه هاي بهترو پ تالصیلي،

دارد. این نشانگر با  نسبتا مطلوبیوض یت  "استعداد هاي درخشان گروه به نسبت كل دانشجويان دانشجويان 

كسب امتیازات است داد درخشا  و همچنین اطالع رساني مکرر به تشویق دانشجویا  و ایجاد انگیزه در آ  ها جهت 

 مي تواند ارتقا یابد. دانشجویا  در این زمینه

 گزارش شده است.  مطلوبشجویا  در گروه مالک تركیب و توزیع دان -2

گزارش مطلوبی نسبتاً در وض یت  5/2از  91/1مالک مشاركت دانشجو در برنامه هاي آموزشي گروه، با امتیاز  -1

درصد دانشجویا  شركت كننده در  "شركت دانشجویا  در جلسات برنامه ریزي آموزشي"نشانگر  سهشده است. 

درصد دانشجویا  شركت كننده در كالس و  جویا  در جلسات برنامه ریزي آموزشيشركت دانش ،ارزشیابي استاد 

تأثیر گزارش شده است كه میتوا  با نسبتا مطلوبی در وض یت  و زبا ( ICDL, ITهاي مهارت هاي فوق برنامه ) 

د افزای  داد. نظرات دانشجویا  در رفع مشکالت و اعمال نظرات آ  ها مشاركت دانشجویا  را در ارزشیابي اساتی

، برگزاري كارگاههاي شركت داد   نماینده دانشجویا  به عنوا  عضو جلسه در كلیه جاسات آموزشي همچنین با 

 این نشانگر را ارتقا داد.فوق برنامه در دانشگاه براي دانشجویا  

 4نشانگر این مالک  8. از قرار دارد مطلوبینسبتاً مالک ت امل دانشجویا  با اعضاي هیئت علمي در وض یت  -4

وجه هيأت علمي به ساعات مالقات با ت"، "امكان دسترسي دانشجويان به اساتيد در زمان هاي اعالم شده"نشانگر 

تعداد مقاالت علمي مشترك و "" ميزان مشاركت دانشجويان در طرح هاي پژوهشي "، "كاردانشجويان در دفتر 

دو نشانگر اول مستلزم این است كه اعضاي  . دارد قرار مطلوب تانسب وضعیت در" دانشجويان با اعضاي هيأت علمي 

با هیأت علمي با توجه به مشغله هاي زیادي كه دارند، با یک برنامه ریزي منسجم ساعاتي را براي مالقات 

در مورد دو نشانگر ب دي باید دانشجویا  تشویق شوند كه بیشتر به ف الیت هاي  دانشجویا  اختصاص دهند.

 .بپردازند پژوهشي

گزارش شده است. این مالک  مطلوب مالک عالقه و آگاهي دانشجویا  به رشته تالصیلي و بازار كار در مجموع  -5

با برگزاري جلسات توجیهي منظم و بازدید از گروه همراه با كتابچه و نشریات راهنما و تکمیل پرس  نامه مشخص 

 به نمره باالتري نیز دست یابد.و مي تواند به وض یت در بدو ورود و بررسي و تاللیل میزا  عالقه دانشج

وضه یت   همهه آ  هها در    نشهانگر دارد كهه   5مي باشد. این مالک  مطلوبنسبتاً نظر دانشجویا  درباره گروه  -8

نسبتا مطلوبي دارند. بنابراین با ایجاد مشاركت دانشجویا  در برنامه ریزي درسي گروه و اعمال نظرات آ  ها میتوا  

. شایسهته اسهت   رسهاند انگر رضایت از برنامه ریزي درسي و راهبرد هاي یاددهي یادگیري را به وض یت مطلهوبي  نش

امکانات رفاهي دانشهجویا  اقهدام نمایهد تها وضه یت نشهانگر رضهایت از         ارتقاءم اونت مالترم دانشجویي نسبت به 

موزشهي نسهبت بهه تهامین امکانهات و      امکانات رفاهي به وض یت مطلوب برسد. همچنین همکاري م هاو  مالتهرم آ  

تجهیزات آموزشي در این راستا منجر به ارتقاي نشانگر رضایت از امکانات و تجهیزات آموزشي مي گردد. رضهایت از  
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مدیرگروه با تمركز بیشتر مدیرگروه بر نیازهاي دانشجویا  و اختصاص داد  زما  بیشتر بهراي شهركت در جلسهات    

 ه سطح مطلوبي برسد.هم اندیشي آ  ها، میتواند ب

دانشجويان مشغول در "گزارش شده است. نشانگر مطلوبینسبتاً  ف الیت هاي پژوهشي دانشجویا  در وض یت -6

وض یت  در  " ميزان شركت دانشجويان در انجمن هاي علمي"و " مقاالت علمي دانشجويان " ،"طرح هاي پژوهشي

ویا   در طرح هاي پژوهشي گروه و افزای  ت داد مقاالت دارند،  با مشاركت بیشتر دانشج نسبتا مطلوب قرار

. علمي دانشجویا  به نالوي كه به ازاي هر دانشجو یک مقاله چاپ شود، مي تواند به وض یت مطلوب ارتقا یابد

 همچنین باید دانشجویا  تشویق شوند تا در انجمن هاي علمي مشاركت بیشتري داشته باشتد. 

 

 

 یری/ یاددهیراهبرد های یادگ -5عامل 

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 5مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از نسبتاً سطح مطلوبیت این عامل 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1  مالک  الگوها و روش تدریس   مطلوب

اسهههتفاده از منهههابع و مهههالک  نسبتا مطلوب

 وسایل آموزشي

2 

 چگهههونگي ارزشهههیابيمهههالک  مطلوبنسبتاً 

 پیشرفت تالصیلي

1 

اسههتفاده از بههازخورد  مههالک   مطلوب

 نتایه ارزشیابي

4 

  

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

را كسب نموده است كه نشا  مي دهد   2از  61/1دارد و امتیاز مطلوبی  مالک الگوها و روش تدریس وض یت -1 

ریس مناسب و كارآمد اهتمام خاص مببول داشتند و تمام پرستاري نسبت به استفاده از الگوها و روش تددانشکده 

همت و تالش خود را صرف این مالک نموده است. اگر اساتید و اعضاي هیئت علمي در امر تدریس و ارزشیابي 

 بیشتر رعایت شود اسب روش تدریس با مالتواي درستنو  توجه بیشتري به تفاوت هاي فردي دانشجویا  نمایند

 مطلوب به وض یت مطلوب مي رسد.ا وض یت ن نشانگر ازدو این 

صورتي كه اساتید و در دارد.  مطلوبی نسبتادر مجموع وض یت استفاده از منابع و وسایل آموزشي مالک  -2

هر ترم داشته باشند و ر ف ال دانشجویا  در كتابخانه در اعضاي هیئت علمي برنامه زمانبندي شده اي براي حضو

ود كه ت داد ساعات استفاده دانشجویا  از سایت به منظور جست و جوي مقاالت و .... به همچنین تدابیري اتخاذ ش

هفته در ساعت افزای  یابد، این دو نشانگر از وض یت نامطلوب به وض یت مطلوب  11- 15طور متوسط  به 

مطلوب هيأت  فادهاست، ""استفاده هيأت علمي از منابع و وسايل كمك آموزشي "نزدیک مي شوند. هم چنین نشانگر

رضايت دانشجويان در استفاده از وسايل كمك "كمك آموزشي متناسب با محتواي درس، و وسايل  از علمي

رد،  م اونت مالترم آموزشي اقرار دارد كه انتظار مي رود جهت ارتقاي این مو نسبتا مطلوبیدر وض یت  "آموزشي 

و كارگاههاي نیز جهت استفاده  قرار دهد هیئت علميوسایل كمک آموزشي متنوعي را در اختیار تمامي اعضاي 
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آموزش اعضاي هیأت علمي برگزار گردد هرچند كه تا كنو  چندین كارگاه نیز برگزار شده است و باید ساز و كار 

 تشویقي براي اعضاي هیأت علمي در این مورد به كار گرفته شود. 

گزارش شده است. تنها یکي از نشهانگر هها    مطلوب نسبتاً پیشرفت تالصیلي وض یت مالک چگونگي ارزشیابي  -1

برنامه نالوه ارزشیابي پیشرفت تالصیلي توسط گروه تهدوین شهده و ف الیهت     در صورتمطلوبي دارد كه  ناوض یت 

نمهره نشهانگر    افزای  سبب  شود به جاي آ  كه هر استاد جدا برنامه داشته باشد،انجام مي  هاي ارزشیابي بر اساس آ 

بهه  این نشانگر را از حالت نسهبتاً مطلهوب    ارزشیابي پایاني بر اساس آزمو  هاي استاندارد مي تواند  رتقاءامي شود. 

 د.انوض یت مطلوب برس

كسب كرده است.  درصورت بررسهي و ارزشهیابي  پیشهرفت     1از  65/2این مالک وض یت مطلوبي دارد و نمره  -4

درصهد   61جلساتي در پایا  ترم، همچنین بررسي  بی  از  طي هیئت علميدانشجویا  توسط مدیرگروه و اعضاي 

توسط مدیر گروه  و تنظیم گزارش آ   و تاللیل تمامي آزمو  ها در پایا  هر ترم،  هیئت علميمستندات ارزشیابي 

 نمره این مالک كامل میگردد.

 

امكانات و تجهیزات آموزشی -2عامل   

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 5یده است. این عامل متشکل از مطلوب گزارش گرد نسبتاًسطح مطلوبیت این عامل 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

فضاهاي آموزشي و اداري گهروه   نسبتا مطلوب

 با دوره و رشته

1 

 2 كتابخانه و سیستم اطالع رساني نسبتا مطلوب

 1 امکانات و خدمات رایانه اي نسبتا مطلوب

 4 گاه هامالک كارگاه ها و آزمایش نسبتا مطلوب

 5 مالک امکانات سم ي و بصري مطلوب

 

 

 

 حال به بررسي تک تک این مالک ها مي پردازیم:

با توجه به امتیاز نشانگر هاي این مالک، در صورتي كه كالس هاي درسي ) فضاهاي آموزشي( متناسب با رشته  -1

هیئهت علمهي دفتهر كهار مجهزا همهراه بها        تالصیلي و ت داد دانشجویا  افزای  یابد،  به هر یک از اساتید و اعضاي 

تجهیزات اداري، دفتري، رایانه اي از قبیل دسترسي به اینترنت پرسرعت، چهاپگر، ذخیهره اطالعهات و ..بهه منظهور      

پرداختن موثر به ف الیت هاي آموزشي و پژوهشي اختصاص یابد، یک سالن كنفهرانس مناسهب، كارگهاه آموزشهي و     

 ، وض یت این مالک از نسبتا مطلوب به مطلوب ارتقا مهي یابهد.  ي وجود داشته باشدراي گروه آموزشسالن امتالاني ب

 امید است با ساخت هر چه سری تر ساختما  دانشکده پرستاري این امر مالقق گردد. 
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تناسهب  فضهاي كتابخانهه بها     "قرار دارد. نشانگر  نسبتا مطلوبیدر وض یت  2از  5/1این مالک با كسب امتیاز  -2

قرار دارد كه این مورد نیاز بهه توجهه و اقهدام سهری تر مسهئولین مالتهرم        نامطلوبیدر وض یت  "شجویا ت داد دان

آموزشي و توس ه دانشگاه در جهت گسترش بیشتر فضاي كتابخانه دارد. در مورد سایر نشانگرهایي كه در وضه یت  

م هاو  مالتهرم   او  مالترم آموزشي و م  م اونت مالترم پژوهشي، نسبتا مطلوب قرار دارند، مي بایستي با همکاري 

شهود.   توس ه، برنامه ریزي هایي جهت افزای  ت داد كتاب هاي موجود متناسب بها نیهاز ههاي دانشهجویا ، تهامین     

دسترسي به مجالت علمي داخلي و خارجي متناسب با نیاز هاي گروه، افزای  سهاعات كهاري كتابخانهه و     همچنین

 وزي و افزای  امکانات تایپ و تکثیر كتابخانه طراحي و اجرا گردد.مركز اطالع رساني به صورت شبانه ر

با توجه به وض یت نشانگرهاي این مالک، فضاي سایت كامپیوتري متناسب بها ت هداد دانشهجویا  نمهي باشهد.       -1

همچنین امکانات و خدمات رایانه اي و دسترسي به مجالت علمي داخلي و خارجي تناسب كافي بها نیازههاي گهروه    

دارد كه این موضوع مستلزم اقدام سریع جهت رفع این نیاز توسط م او  مالترم آموزشي و م او  مالتهرم توسه ه   ن

 مي باشد.

گزارش شده است. با توس ه فضاي آزمایشگاه ها و كارگاه ها  نسبتا مطلوبوض یت این مالک در مجموع  -4

اه ها و  كارگاه ها متناسب با دروس عملي و ، افزای  امکانات آزمایشگدانشکده متناسب با رشته هاي تالصیلي

كه این امر نیز به توجه  پیگیري به موقع جهت تامین وسایل آزمایشگاهي مورد نیاز وض یت این مالک ارتقا مي یابد

یکي دیگر از نشانگرهایي كه نیاز به ارتقاء دارد حضور مسئول یا كارشناس به   م اونت آموزشي و توس ه نیاز دارد.

استفاده بهینه دانشجویا  از آزمایشگاه و كارگاه مي باشد كه نیازمند این است كه كارشناس مختص مركز منظور 

  مهارت هاي بالیني در دانشکده حضور داشته باشد تا این مركز پویاتر در امر آموزش مورد استفاده قرار گیرد.

 

یل آموزشهي بها   تناسب وسها  افزای ر دارند. بقرا نسبتا مطلوبیتقریبا تمامي نشانگرهاي این مالک در وض یت  -5

به روز بود  تمام وسایل آموزشي، افزای  امکانات الزم و در درسترس جهت انتشار نتهایه   تمامي نیازهاي دانشکده،

 و دانشجویا ، وض یت این مالک مطلوب مي گردد. هیئت علميپژوهشي توسط اعضاي 
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 العاتی و سمینارهاپایان نامه ها، فرصت های مط -7 عامل

 

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 1مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از نسبتا سطح مطلوبیت این عامل 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1 مالک كیفیت پایا  نامه ها مطلوب

مالک سمینارها و همای  ههاي   مطلوبنا 

 برگزار شده توسط گروه

2 

 1 ادهاي پژوهشيمالک قرارد مطلوبنسبتاً 

 

 حال به تفسیر تک تک این مالک ها مي پردازیم:

قرار  مطلوبیح در این مالک در سط  "میزا  رعایت آیین نامه و مقررات پایا  نامه توسط اعضاي گروه"نشانگر  -1

مهه ایهن   ماه یک سمیناردانشجویي با حضور دانشجویا  در رابطه با پیشرفت پایها  نا  8هر در صورت برگزاري دارد. 

     . مالک نمره كامل را خواهد گرفت

گزارش شده اسهت. وجهود سهاز و كهار مهدو  و مسهتند در خصهوص         مطلوبنا  وض یت این مالک در مجموع -2

سیاستهاي گروه در برگزاري سمینار، برگزاري منظم سمینار ها در گروه به طوري كهه یهک سهمینار در پایها  ههر      

ویق و ترغیب اعضاي هیئت علمي و مالققین مربوط به رشته به منظور شهركت  نیمسال تالصیلي برگزار گردد و تش

 این مالک گردد. متیازمطلوب شد  ادر سمینارها، میتواند موجب 

قرار دارد. با افزای  ت داد قراردادهاي پژوهشي با سایر سازما  هاي  مطلوبینسبتاً این مالک در وض یت  -1 -

ستفاده از قرارداد هاي پژوهشي و فراهم آورد  تسهیالت به منظور عقد وجود ساز و كاري مشخص براي ا، ذیربط

 قرار داد پژوهشي با سازما  هاي زیربط مي تواند سبب مطلوب شد  این مالک گردد. 
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 جدول گانت موارد نيازمند ارتقا

 

 رسالت، اهداف، جايگاه سازماني -8

درصد 

پيشرفت در 

 8516سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8518 سال

درصد 

پيشرفت در 

 8511سال 

مواردي كه وضعيت آن ها بايد 

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

در آغاز ترم تحصيلي جديد شوراي    

بازنگري اهداف با توجه به نياز هاي 

  جامعه گروه تشكيل مي شود .

 

1 

در مورد تحقق اهداف گروه تصميمات    

شوراي گروه به صورت دستورالعمل 

 رددتنظيم مي گ

 

2 

گروه نماينده دانشجويان عضو شوراي    

 بازنگري اهداف است. در

 

1 

 و  اعضاي هيات علمي حضور فعال   

 جلسات تشكيل شده دانشجويان در

 خصوص آشنايي با اهداف گروه در
 

4 

قابليت هاي و صالحيت تمام تصريح    

 هاي مورد انتظار از دانش آموختگان 
 

5 

 8 مديرگروه ارتقاي مرتبه علمي   

 6 افزايش ساعات حضور مدير گروه   

هر نيم سال تحصيلي عملكرد و فعاليت    

هاي آموزشي گروه تهيه و به دانشكده 

 ارائه ميگردد

 

6 

دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت    

 دانشجو  در برنامه ريزي آموزشي 

 

9 

تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي    

 گروه

11 

به موقع كالس هاي درسي تشكيل    

براساس برنامه درسي مدون و تقويم 

11 
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 دانشگاهي 

 

شوراي آموزشي گروه براساس برنامه    

منظم تشكيل و تصميمات به دانشكده 

 ارسال شود

 

12 

نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه    

دروس و تشكيل منظم كالس ها و مسائل 

آموزشي ترم جاري ) تشكيل حداقل 

 در پايان ترم(يك جلسه 

11 

رشد دانشجويان تحصيالت تكميلي بيش    

 درصد نسبت به قبل  51از 

14 

 در گروهدانشجويان خارجي  جذب   

 

15 

تاسيس رشته هاي مبتني بر نيازهاي    

 سال اخير 5منطقه در 

 

18 

روند توسعه تعداد اعضاي هيأت تسريع    

 علمي 

 

16 

ي روند تبديل وضعيت اعضاتسريع    

 سال اخير  5هيأت علمي در 

 

16 

روند توسعه منابع فيزيكي، تسريع    

 سال اخير  5امكانات و تجهيزات در 

 

19 

اعتبار مالي مشخص گروه از طريق    

 دانشكده و دانشگاه 

 

21 

جذب منابع مالي خارج از دانشگاه    

 توسط گروه

 

21 

وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه    

 جه گروه كردن بود

 

22 

كفايت بودجه گروه براي تأمين امكانات    

 و تجهيزات مورد نياز 

 

21 

سرانه هزينه هاي آموزشي به تفكيك     24 
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 دانشجو، دوره ها و رشته ها 

 

زان اعتبار جذب شده توسط يمافزايش    

دستگاه هاي ذيرربط از طريق همكاري 

 اعضاي هيأت علمي

. 

 

25 

عاتي كه اعضاي گروه تعداد ساافزايش    

درجلسات ساير سازمانها و انجمنها به 

منظور خدمات مشاوره اي شركت مي 

 كنند

28 

 11به كمتر از تعداد ساعاتي كاهش    

كه اعضاي گروه در درصد در هفته،

ساير دستگاها و سازمان ها به فعاليت 

  هاي خارج از تخصص خود مي پردازند

 

26 
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 ه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و  غير درسيدور -6عامل 

درصد 

پيشرفت در 

 8516سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8518سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8511سال 

مواردي كه وضعيت آن ها بايد 

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

وجود برنامه ها و دوره هاي جديد    

 آموزشي و بازآموزي بر اساس نياز ها

1 

تحصيلي با تعداد اعضاء  تناسب رشته هاي   

 هيأت علمي 

 

2 

كفايت برنامه در ايجاد تعهد، افزايش    

 اخالق حرفه ايي و مسئوليت پذيري

 

1 

تناسب رشته هاي تحصيلي با بودجه و    

منابع مالي اختصاص داده شده به رشته 

 هاي تحصيلي 

 

4 

وجود و ارائه واحد هاي انتخابي يا غير    

 (  NON COREمحور ) 

 

5 

ايجاد تناسب برنامه هاي درسي با نياز    

 هاي جامعه از نظر هيئت علمي

8 

سر تمامي توجه اعضاي هيئت علمي به    

 فصل هاي مصوب دروس 

6 
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 هيئت علمي - 9عامل 

درصد 

پيشرفت در 

 8516سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8518سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8511سال 

ايد مواردي كه وضعيت آن ها ب

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

علمي اعضاي هيأت  ي ارتقا مرتبه   

 علمي گروه

1 

نسبت اعضاي هيأت علمي به افزايش    

 دانشجويان به تفكيك مقاطع 

 

 

 رسمي  وضعيت استخداميافزايش    

 اعضاي هيأت علمي 
 

نسبت اعضاي هيأت علمي تمام افزايش    

 وقت به پاره وقت  

 

 

ميزان عضويت در هيأت هاي افزايش    

 ممتحنه و ارزشيابي 

 

5 
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 دانشجو -5عامل 

درصد 

پيشرفت در 

 8516سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8518سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8511سال 

مواردي كه وضعيت آن ها بايد 

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

يزان دانشجويان استفاده افزايش م   

 كننده از بورس تحصيلي

1 

ميانه رتبه كنكور دانشجويان بهبود    

 2111)پذيرفته شده در مقاطع مختلف 

 و كمتر( 
 

2 

نسبت دانشجويان پسر و دختر رعايت    

 %41پسر و  %61)  در هر رشته تحصيلي

 دختر(

1 

دانشجويان در جلسات نماينده شركت    

 برنامه ريزي آموزشي

 

5 

بررسي عالقه دانشجويان به رشته    

 ليتحصي

6 

ميزان رضايت دانشجويان از افزايش    

  مديريت گروه 

6 

ميزان رضايت دانشجويان از افزايش    

 برنامه ريزي درسي گروه  

9 

ميزان رضايت دانشجويان از افزايش    

 راهبردهاي ياددهي/ يادگيري

11 

ميزان رضايت دانشجويان از افزايش    

 امكانات و تجهيزات آموزشي

11 

ميزان رضايت دانشجويان از يش افزا   

 امكانات رفاهي دانشجويان

12 

دانشجويان مشغول در افزايش تعداد    

 طرح هاي پژوهشي  

 

11 

 مقاالت علمي دانشجويان افزايش    

 

14 
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 راهبرد هاي يادگيري/ياددهي -4عامل 

درصد 

پيشرفت در 

 1402سال 

درصد 

پيشرفت در 

 1401سال 

درصد 

پيشرفت در 

 1400سال 

مواردي كه وضعيت آن ها بايد 

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

 تناسب روش تدريس با محتواي درس   

 

1 

ميزان توجه استاد به تفاوت افزايش    

 هاي فردي دانشجويان 

2 

استفاده اعضاي هيأت علمي از منابع و    

 وسايل كمك آموزشي متنوع

1 

ميزان استفاده دانشجويان از افزايش    

  CDكانات اينترنت ، كامپيوتر و ام

 هاي آموزشي 

 

4 

وجود برنامه زمانبندي شده براي    

 حضور فعال دانشجو در كتابخانه

5 

انجام ارزشيابي تكويني با هدف    

 شناسايي مشكالت درسي دانشجويان

8 

انجام ارزشيابي پاياني بر اساس آزمون    

 هاي استاندارد 

 

6 

ايج ارزشيابي هيأت ساز و كار بررسي نت   

 علمي و تنظيم گزارش  

 

6 

دارا بودن برنامه مشخص براي فرايند    

ارزشيابي دانشجويان  در گروه هاي 

 آموزشي 

 

9 

    

ساز و كار بررسي تحليل آزمون ها ي 

 پاياني 

 

11 
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 امكانات و تجهيزات آموزشي -2عامل 

درصد 

پيشرفت در 

 8516سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8518سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8511سال 

مواردي كه وضعيت آن ها بايد 

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

افزايش فضاي آموزشي) كالس(  با    

 رشته تحصيلي 

 

1 

تناسب فضاي اداري با نياز ها و فعاليت    

 هاي گروه 

 

 

  استفاده بهينه از فضاي هاي آموزشي   

 موجود  توسط گروه  و اداري 

2 

دفتر كار مستقل جهت هر يك  وجود   

 از اعضاي هيأت علمي

1 

استفاده بهينه از فضاهاي اداري    

 موجود در گروه

 

4 

وجود فضاي اختصاصي براي    

 دانشجويان تحصيالت تكميلي

5 

استفاده از سيستم هاي رايانه اي در    

 كتابخانه

 

8 

    

ارائه امكانات پشتيباني كتابخانه ) تايپ 

 و تكثير (

 

 

تناسب كتاب هاي كتابخانه با  نياز هاي    

دانشجويان )كتاب هاي مرجع و 

 روزآمد مربوط به گروه(

 

 

6 

تناسب فضاي سايت كامپيوتري با    

 تعداد دانشجويان

6 

تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با    

 نياز هاي گروه و تعداد دانشجويان

9 

 تناسب فضاي آزمايشگاه با رشته هاي   

 تحصيلي گروه 

 

11 
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تناسب امكانات كارگاه ها و آزمايشگاه    

 با دروس عملي 

 

11 

ساز و كار تجهيز به موقع وسائل    

 آزمايشگاهي

 

12 

تناسب وسائل آموزشي با نياز هاي    

 گروه 

 

11 

 به روز بودن وسايل آموزشي گروه   

 

14 

افزايش امكانات گروه براي انتشار    

  نتايج پژوهشي

 

15 

 

 

 

 پايان نامه ها و سمينارها -1عامل 

درصد 

پيشرفت در 

 8516سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8518سال 

درصد 

پيشرفت در 

 8511سال 

مواردي كه وضعيت آن ها بايد 

 تغيير يا ارتقا يابد

 رديف

برنامه ريزي مدون در خصوص    

 ارزيابي تكويني پايان نامه 

 

1 

د در وجود ساز و كار مدون و مستن   

خصوص سياست هاي گروه در 

 برگزاري سمينار ها

 

2 

 افزايش تعداد سمينارهاي برگزارشده   

 

1 

افزايش تعداد قرار دادهاي پژوهشي    

 با ساير سازمان هاي ذيربط 

 

4 
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 1398با سال  1392مقايسه ارزيابي دروني سال 
 

تسطح مطلوبي  
8931 

يتسطح مطلوب  
8936 

 رديف عامل

بطلونسبتا م   8 رسالت، اهداف، جايگاه سازماني مطلوب  

وب نسبتاً مطل مطلوب دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و   

 غير درسي

6 

ب نسبتاً مطلو وبنسبتاً مطل   9 هيئت علمي 

بنسبتاً مطلو  5 دانشجو نا مطلوب 

بنسبتاً مطلو وب نسبتاً مطل   4 راهبرد هاي يادگيري/ياددهي 

بنسبتاً مطلو لوبمط   2 امكانات و تجهيزات آموزشي 

بنسبتاً مطلو  1 پايان نامه ها و سمينارها مطلوب 

 

رسالت، اهداف، جايگاه سازماني، عدم استقالل مالي دانشكده علت كاهش سطح مطلوبيت در عامل 

به منظور افزايش سطح به شاخص هاي قبلي اضافه شده است.  31است كه در ارزيابي دروني سال 

 ين عامل بايد در مورد استقالل مالي دانشكده هرچه سريعتر اقدامي كاربردي انجام گيرد. مطلوبيت ا

امكانات و تجهيزات آموزشي همان گونه كه مشاهده مي شود سطح مطلوبيت كاهش در مورد عامل 

يافته است كه اين نيز به علت عدم رشد امكمي و كيفي امكانات متناسب با افزايش تعداد دانشجو مي 

 شد. با

نيز علت كاهش سطح مطلوبيت ، عدم برگزاري سميتار و همايش  نارهاينامه ها و سم انيپادر عامل 

برگزاري سمينار و  راستاي  مي باشد كه شايسته است به اين امر توجه گردد و دانشكده پرستاري در

 گرد همايي گام بردارد. 

ح مطلوبيت ارتقاء يافته است. كه به در مورد عامل دانشجو نيز همانگونه كه مشاهده مي شود سط

علت افزايش مشاركت دانشجويان در برنامه هاي آموزشي، تعامل بيشتر دانشجويان با گروههاي 

آموزشي مي باشد كه اميد است با روند صعودي اين مشاركت و تعامل سطح مطلوبيت باز هم ارتقاء 

 يابد. 

ي نيز تغييري ايجاد نشده است كه اين نيز در عامل هيأت علمي و راهبرد هاي ياددهي و يادگير

شايد به دليل عدم تغيير در تعداد اعضاي عپهيأت علمي علي رغم افزايش تعداد دانشجو مي باشد. كه 

باز با توجه به كمبود نيرو اساتيد همه توان خود را به كار گرفته تا در كيفيت آموزش خللي ايجاد 

 دارد.  و كه اين نكته جاي تقدير و تشكر نگردد

 


