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 فسا و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي

 

 

 داخلی و جراحیپرستاری  رشته کارشناسی ارشد گزارش ارزشیابی درونی  -

 ویراست اول  -

 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

 موزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری  مدیر دفتر توسعه و آ –زهرا مرادی  

 

 همکاران : 

 عضو هیئت علمی  –پریسا ثابت سروستانی 

 رییس دانشکده پرستاری   –دکتر ژیال فریدونی 

 مسئول تحصیالت تکمیلی –دکتر لیال نیک روز 

 کارشناس بالینی  -سرکار خانم زهرا جمشیدی

 توسعه آموزش پزشکی  کارشناس مرکز مطالعات و -عبداالهیملیحه سرکار خانم 

 

 زیر نظر : 

 معاونت آموزشی  –جناب آقای دکتر یوسف غالمپور 

 

  8931زمستان  -
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 مقدمه:  

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

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

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

بازرگان راه حل بهبود کیفیت آموزش پزشکی را ایجاد ساز و کار مناسب و کارآمد ارزیابی می داندد و خدا ر نشدان    

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

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

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

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

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

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

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

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

 درستی اتخاذ نمایند .  

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

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

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

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

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

رتقداء و  اساس یافته های ارزشیابی، مورد تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی قرار مدی دهدد و راهکارهدای الزم را بدرای ا    

 بهبود کیفیت آموزش در سطح گروه، دانشگاه و وزارت پیشنهاد می دهد. 

مجموعه پیش روی شما حاصل تدالش معاوندت آموزشدی، مددیر مرکدز مطالعده و توسدعه آمدوزش  علدوم پزشدکی           

دانشگاه،   مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده، مددیر گدروه و اعضدای هیدات علمدی گدروه       
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رستاری و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.  امید است گدامی در جهدت بهبدود    پ

 کیفیت آموزش علوم پزشکی دانشگاه باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیوگرافی : 

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

صه هدای مختلدف مربو ده بده ارادده خددمات بهداشدتی، آموزشدی، پشوهشدی، مشداوره ای، پیشدگیری،            سالمت در عر

جراحدی( شداخه ای از   -مدیریتی و حمایتی، مراقبت های درمانی و توانبخشی می پردازند. رشته پرستاری ) داخلدی 

ز بیماریهدا در مواجهده بدا    رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگداه، توانمندد و متعهدد بده مراقبدت ا     

مشکالت و بیماریهای داخلی و جراحی می پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبدت مبتندی   

بر شواهد، مددجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخالق و ارتبا ات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد 

 سطوح سه گانه پیشگیری به اراده خدمات تخصصی مراقبتی می پردازند.  مختلف شناسایی کرده و در

 تاریخچه رشته پرستاری در شهرستان فسا : 

اولین آموزشگاه پرستاری فسا زیر نظدر وزارت بهدداری بدا هددف پدمیرش مقطدع کداردانی پرسدتاری          8931در سال 

 تاسیس شد. 

ی فسا ادغام و به آموزشدکده پرسدتاری تبددیل شدد و بده      آموزشگاه پرستاری فسا در دانشکده پزشک 8931در سال 

 پمیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کاردانی ادامه داد. 

مقطدع کداردانی پرسدتاری بده      8933 بق مفاد صورتجلسات شورای گسدترش دانشدگاههای علدوم پزشدکی در سدال      

 کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت. 

شکی فسا بده دانشدگاه علدوم پزشدکی و خددمات بهداشدت درمدانی فسدا         استراتشی ارتقاء دانشکده پز 8913در سال 

 تحقیق یافت. 

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

 با تاسیس دانشکده پرستاری فسا موافقت گردید.  8931

تکمیلدی بدا پدمیرش پدنج دانشدجوی رشدته کارشناسدی ارشدد         برای اولین بار مقطع تحصیالت  8933از مهرماه سال 

 پرستاری داخلی و جراحی آغاز شد.  

 دانشکده پرستاری دارای رشته های زیر می باشد: 

 کارشناسی پرستاری  -

 کارشناسی تکنولوژی  اتاق عمل  -
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 کارشناسی هوشبری  -

 کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی پیش بیمارستانی -

 داخلی جراحی کارشناسی ارشد پرستاری  -

 نیروی انسانی دانشکده پرستاری فسا به شرح ذیل است:  -

 سه نفر هیات علمی دکترای تخصصی پرستاری ) استادیار(  -

 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  -

 فر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی پرستارییک ن -

 یک نفر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی آموزش بهداشت  -

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

 با پایه مربیپرستاری مراقبت های ویشه و رشته تکنولوژی اتاق عمل  

 ت علمی  رح نیروی انسانی رشته پرستاری ) رشته پرستاری داخلی جراحی ( با پایه مربی یک عضو هیا -

 پنج نفر کارشناس مسئول آموزش بالینی  -

 یک نفر منشی امور دفتری  -
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 پرسشنامه اعضای هیأت علمی

 وضعیت موضوع ردیف

 نستا مطلوب تعداد جلسات هیأت علمي در تدوین اهداف گروه 1

 نستا مطلوب ي میزان تحقق اهداف گروهبررس 2

 نستا مطلوب برگزاری جلسه آشنایي با اهداف گروه 3

 نستا مطلوب تعداد جلسات برگزار شده 4

 نستا مطلوب تشکیل منظم جلسات شورای آموزشي 5

 مطلوب میزان رضایت از فعالیت های گروه 6

 مطلوب انجام مستمر ارزیابي درون گروه 7

 نسبتا مطلوب مه مدون برای توسعه فعالیت ای آموزشي و پژوهشي گروهتدوین برنا 9

 مطلوب مشارکت اعضای هیأت علمي در برنامه ریزی آموزشي گروه 10

 نسبتا مطلوب نظارت شورای گروه برنحوه ارائه دروس و تشکیل منظم کالسها 11

 نسبتا مطلوب ارتقاءکیفیت پایان نامه ها و طرح های پژوهشي 12

 مطلوب همکاری در ارائه دروس با سایر دانشگاهها و سازمان های ذیر ربط 13

 مطلوب میزان همسویي فعالیت های برونگوهي اعضا بارسالت و اهداف گروه وتخصص آنها 14

 مطلوب شرکت در جلسات مشاوره ای سازمانهای ذیربط و انجمن ها 15

16 
انها و انجمن ها به منظور خدمات مشاوره ای شرکت تعداد ساعاتي که اعضای گروه در جلسات سایر سازم

 مي کنند
 نستا مطلوب

 نا مطلوب تعداد ساعاتي که اعضای گروه درسایر دستگاهها و سازمانها به فعالیتهای خارج از تخصص خود مي پردازند 17

 مطلوب تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمي در هر ترم به طور متوسط 18

 مطلوب واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمي بر اساس تخصص آنهاتناسب  19

 مطلوب سال اخیر 2تعداد کارگاههای گذارنده شده اعضای هیأت علمي در  20

 مطلوب سال گذشته 2سرانه تعداد طرح های پژوهشي پایان یافته در  21

 بمطلو سال گذشته 3در  تعداد کتابهای منتشر شده توسط عضو هیأت علمي 22

23 
سال  3تعدا مقاالت منتشر چاپ شده اعضا در مجالت علمي معتبر علمي/پژوهشي )داخلي و خارجي در 

 گذشته
 نسبتا مطلوب

 مطلوب سال گذشته 2تعدا مقاالت ارائه شده اعضا در مجامع علمي داخلي و خارجي در  24

 مطلوب سرانه تعدا داوری مقاالت و کتاب توسط اعضای هیأت علمي 25

 نسبتا مطلوب سال گذشته 3عضویت در هیأت های اجرایي و علمي سمینارها و کنفرانس ها از  26

 مطلوب میزان عضویت در انجمن های علمي )داخلي و خارجي( 27

 نسبتا مطلوب میزان عضویت در هیأت های ممتحنه و ارزشیابي 28
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 لوبمط میزان عضویت در شورا های خارج از گروه در سطح دانشگاه   29

 نسبتا مطلوب همکاری در فعالیت های اجرایي در خارج از دانشگاه 30

 مطلوب سن اعضای هیات علمي 31

 نا مطلوب وضعیت استخدامي اعضای هیأت علمي 32

 نا مطلوب رتبه علمي اعضای هیأت علمي 33

 نا مطلوب ارتقاء اعضای هیأت علمي 34

 مطلوب ترفیع اعضای هیأت علمي 35

 مطلوب ه زمان بندی شده جهت راهنمایي ومشاوره پایان نامه هابرنام 36

 مطلوب اختصاص ساعاتي جهت مالقات با دانشجویان در دفتر کار 37

 مطلوب نسبت استفاده اعضای هیأت علمي از روش های سنتي و روشهای نوین  38

 مطلوب میزان شرکت اعضای هیأت علمي در کارگاههای روش تدیس 39

 نسبتا مطلوب توجه هیأت علمي به تفاوتهای فردی دانشجویانمیزان  40

 نسبتا مطلوب میزان دسترسي اعضای هیأت علمي به وسایل کمک اموزشي متناسب 41

 مطلوب  میزان استفاده اعضای هیأت علمي از وسایل کمک آموزشي متناسب با محتوی درس 42

 بمطلو  میزان انجام ارزشیابي تشخیصي در شروع درس 43

 نسبتا مطلوب میزان انجام ارزشیابي پایاني بر اساس آزمونهای استاندارد 44

 مطلوب  گذراندن کارگاه ارزشیابي جهت اعضا هیات علمي 45

 نسبتا مطلوب میزان بررسي نتایج ارزشیابي دانشجویان 46

 نسبتا مطلوب ساز و کار تحلیل آزمونهای پایاني 47
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 چک لیست ارزشیابی  تحصیالت تکمیلی گروه پرستاری

 (و دانشجویان هیأت علمی)جمع بندی چک لیست مدیرگروه، 
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 عامل رسالت ، اهداف، جايگاه سازماني -1

 

 2امتیاز هر نشانگر:                                                                              مالك رسالت و اهداف گروه -1-1
 

 نسبتاً مطلوب نشانگر

 مطلوب

نامطلو

 ب

 سالت و اهداف در گروهوجود سند ر
موجود است و توسط اعضاي گروه  مورد  توجه و بازبيني قرار مي اف رشته در گروه رسالت و اهد -

 مطلوب         .گيرد

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

 نامطلوب    .گروه موجود نيستدررسالت و اهداف رشته  -

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 

 

 تعداد جلسات اعضاي هیات علمي در تدوين اهداف گروه 

مي        در آغاز ترم تحصيلي جديد شوراي بازنگري اهداف با توجه به نياز هاي جامعه ، گروه تشكيل -

 مطلوب         شود .

شوراي بازنگري اهداف گروه بنا به درخواست گروه با توجه به نياز جامعه با اعضاي هيات علمي  -

 نسبتاً مطلوب       مي شود . تشكيل

 نامطلوب جلسه ويژه ايي تشكيل نمي شود.زنگري اهداف گروه و رشته به منظور با -
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 امتیاز 5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت نماينده دانشجويان در جلسه شوراي آموزشي گروه 

 مطلوب  بازنگري اهداف است. گروه درنماينده دانشجويان عضو شوراي -

  نسبتاً مطلوب انشجويان به عنوان عضو مدعو در برخي جلسات آموزشي شركت داردنماينده د -

 نامطلوب   نماينده دانشجويان عضو شوراي آموزش گروه نمي باشد . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 امتیاز 1

 

 

 

  دستورالعمل هاي تدوين شده در گروه به منظور بررسي میزان تحقق اهداف گروه
  ميمات شوراي گروه به صورت دستورالعمل تنظيم مي گردد.در مورد تحقق اهداف گروه تص-

 مطلوب       
 شوراي آموزش گروه جهت بررسي     اهداف گروه آموزشي تشكيل و نتيجه گيري صورت ميگيرد.  -

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

 

 

 

 

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1
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جلسات تشكیل شده با حضور اعضاي هیات علمي دانشجويان در خصوص آشنايي 

 با اهداف گروه 

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

 ميگيرد . جلسات با حضور تعداد معدودي از اعضاي هيات علمي و دانشجويان صورت -

نسبتاً           

 مطلوب

شوراي گروه جلسه اي  ،ت آشنايي اعضاي هيات علمي دانشجويان با اهداف گروهجه -

نا         تشكيل نمي دهد.

 مطلوب

 

 

 

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه راهنماي آموزش براي هر يك از مقاطع و رشته تحصیلي در گروه 

نظيم و منتشر مي از مقاطع ت در آغاز سال تحصيلي كتابچه راهنماي آموزشي براي هر يك -

 مطلوب          گردد

نسبتاً    كتابچه راهنماي آموزش مربوط به سالهاي قبل منتشر مي شود.  -

 مطلوب
 نامطلوب    گروه كتابچه ر اهنماي آموزشي ندارد . -

 

 

* 

 امتیاز 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصريح قابلیت هاي و صالحیت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان 

 .استوشن ر روع تحصيل براي آنها كامالًاز ش دانش آموختگانرت هاي مهاو قابليت ها - -

 مطلوب         
 براي آنها روشن شده است . دانش آموختگانبرخي از قابليت ها و مهارت هاي ن -

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

 نامطلوب         

 

 

 

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

       انجام مي گيرد.

 مطلوب 
ه براساس برنامه دانشكده انجام مي گيرد.فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و عرضه خدمات گرو -

 نسبتاً مطلوب        
  برنامه مدون و از قبل پيش بيني شده براي فعاليت هاي گروه وجود ندارد. -

 نامطلوب        

 

 

 

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز مالك:  ،12امتیاز نشانگر:  11 :جمع امتیازات

5/1 

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب    
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                                                        مديريت گروه مالك  -2-1

 

 نسبتاً مطلوب نشانگر

 مطلوب

 نامطلوب

 مرتبه علمي مدير گروه 

 مطلوب       دانشيار به باال-

 نسبتاً مطلوب        استاديار -

  نامطلوب        بيمر -

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 حضور مدير گروه 

 مطلوب     ساعت در روز در گروه حضور دارند 6بيش از  -

 نسبتاً مطلوب    .ساعت در روز در گروه حضور دارند 3-6بين  -

 نامطلوب    .ساعت در روز در گروه حضور دارند 3كمتر از  -

 

 

 

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 

 

 

 

  آئین نامه هاي آموزشي رعايت مقررات و

درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي  08بيش از  -

 مطلوب         .ميگردد

درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب        .ميگردد

.انشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي مي شوددرصد مسائل د 68تر از كم -

 نامطلوب        

   

* 

 امتیاز 1

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

مي شود  ويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيلدرصد كالس هاي درس براساس تق 08بيش از  -

 مطلوب        
درصد كالس هاي درسي براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل  08تا  68يش از ب -

 نسبتاً مطلوب        .ميشود

 .مي شوديم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل درصد كالس هاي درسي براساس تقو 68كمتر از  -

 نامطلوب        

  

* 

 امتیاز 5/1
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  تشكیل منظم جلسات شوراي آموزشي گروه
 و تصميمات به دانشكده ارسال شود.شوراي آموزشي گروه براساس برنامه منظم تشكيل  -

  مطلوب         

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

.دگردنتايج آن به دانشكده ارسال نمي تشكيل ميشود اماشوراي آموزش گروه به طور نامنظم   -

 مطلوبنا         

  

* 

 امتیاز 5/1

 

 نظارت بر سیستم مديريت اطالعات 

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

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

 نامطلوب     .ظارتي بر آن نداردسنتي بوده و مديريت گروه ن ،نظام مديريت اطالعات -

  

* 

 امتیاز 5/1

 

 میزان رضايت هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي مديريت گروه 

.درصد از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند 08بيش از  -

 مطلوب         

 .ت هاي گروه رضايت دارنددرصد از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعالي  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب        

.درصد از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند 68از كمتر -

 نامطلوب        

 

* 

 امتیاز2

 

 

 

 میزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعالیت هاي مديريت گروه 

ه ها و فعاليت هاي گروه رضايت درصد از اعضاي دانشجويان از برنام 08بيش از  -

 مطلوبدارند

نسبتاً .دارند درصد از دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت  68-08بين  -

 مطلوب

 نامطلوبدارند يترنامه ها و فعاليت هاي گروه رضادرصد از دانشجويان از ب 68كمتراز  -

 

* 

 امتیاز2

  

 مستندات شرح وظايف هیأت علمي 

 .ف هيأت علمي در گروه موجود است و مديريت گروه بر آن نظارت داردشرح وظاي -

 مطلوب        
شرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود نيست ولي نظارت مديريت بر اساس مستندات موجود  -

 نسبتاً مطلوب      دانشگاه است.

 ندارد.مستندات شرح وظايف در گروه وجود ندارد و مديريت گروه نيز به آن اشراف  -

 نامطلوب        

  

* 

 امتیاز 5/1

 

 انجام مستمر ارزيابي دروني گروه 

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

 مطلوب        .ميشود

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

 نسبتاً مطلوب        .ميگردد

 نامطلوب   انجام ارزيابي دروني در گروه مورد توجه نمي باشد.

* 

 امتیاز 2

  

   * گزارش عملكرد و فعالیت هاي آموزشي در گروه 
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هر نيم سال تحصيلي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي گروه تهيه و به دانشكده ارائه ميگردد. -

 مطلوب        

فعاليت هاي آموزشي گروه تهيه ودر گروه نگهداري ميشود.هر نيم سال تحصيلي عملكرد و  -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوب   .گزارشي از عملكرد و فعاليت هاي گروه تهيه نمي شود

 امتیاز 2

 دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي

 ي آموزشي گروه مشاركت دارند.درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريز 08بيش از  -

 مطلوب        

 درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب        

 درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند. 68كمتراز   -

 نامطلوب        

* 

 امتیاز 2

  

 نامه مدون جهت مشاركت دانشجو  در برنامه ريزي آموزشي دارابودن بر

 درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند. 08بيش از  -

 مطلوب         

 درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب          

   .ان در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارنددرصد از دانشجوي 68كمتراز 

 نامطلوب        

 

 

 

 امتیاز2

  

، امتیاز مالك: 5/42امتیاز نشانگر:  03جمع امتیازات: 

36/1 

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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                      6امتیاز هر نشانگر:                                                            مالك برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه -0-1
 

 نامطلوب مطلوب اًتنسب مطلوب نشانگر

 سال اخیر  5میزان رشد دانشجويان تحصیالت تكمیلي در 

  مطلوب .درصد نسبت به قبل مي باشد 08رشد دانشجويان تحصيالت تكميلي بيش از  -

 .درصد نسبت به قبل مي باشد 08تا38رشد دانشجويان تحصيالت تكميلي به ميزان  -

        

 مطلوبنسبتاً
 نامطلوب  .درصد نسبت به قبل مي باشد 38رشد دانشجويان تحصيالت تكميلي كمتر از  -

  

* 

 امتیاز 2

 

 تعداد دانشجويان خارجي 

 مطلوب   .دانشجوي خارجي جذب رشته هاي گروه شده است 4 – 0تعداد  -

 .ته هاي گروه نشده استدانشجويان خارجي جذب رش 1-3بين  -

 نسبتاًمطلوب

  نامطلوب   است.دانشجوي خارجي در گروه پذيرش نشده   -

 

* 
0 

 امتیاز

  

 سال اخیر 5در تاسیس رشته هاي مبتني بر نیازهاي منطقه 

 مطلوب  .ي منطقه بوده استدرصد رشته هاي جديد مبتني بر نيازها  08بيش از  -

.ي منطقه بوده است ني بر نيازهادرصد  رشته هاي جديد مبت 08- 68بين  -

  نسبتاًمطلوب
 نامطلوب .منطقه بوده است يدرصد  رشته هاي جديد مبتني بر نيازها 68كمتر از  -

 

* 
0 

 امتیاز

  

 33/4، امتیاز مالك: 8امتیاز نشانگر:   9: جمع امتیازات

 وضعیت مالك: مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                                         مالك روند توسعه منابع گروه  - 4-1

 

 نامطلوب  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نشانگر

 روند توسعه تعداد اعضاي هیأت علمي 

 .شده است هيأت علميدرصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب  08براي بيش از  -

 مطلوب          

نسبتاً  .شده است هيأت علمياز دروس مورد نياز اقدام به جذب  درصد 68-08در مورد  - 

 مطلوب 
 .شده است هيأت علميدرصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب  68در مورد كمتر از  -

  نامطلوب        

 

 

 

* 

 امتیاز 5/1

 

 سال اخیر  5روند تبديل وضعیت اعضاي هیأت علمي در 

  مطلوب  .به مرتبه باالتر ارتقاء يافتنددرصد از اساتيد گروه  08بيش از  -

 نسبتاً  .درصد از اساتيد گروه به مرتبه باالتر ارتقاء يافتند 68-08بين  -

 بنامطلو
  نامطلوب  .درصد از اساتيد گروه به مرتبه باالتر ارتقاء يافتند 68كمتر از  -

 

 

* 

 امتیاز2

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال آينده  5نیاز گروه در تدوين برنامه توسعه نیروي انساني متخصص مورد 

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

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

  نسبتاً مطلوب        .شودمي

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

 

* 

 امتیاز2

  

 تدوين برنامه مدون براي توسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه 

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

       .مي گيرد صورت

  مطلوب 
مي  وزشي و پژوهشي گروه بر اساس برنامه ريزي مدير گروه انجامتوسعه فعاليت هاي آم -

 نسبتاً مطلوب         شود.

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

 نا         .نميگيرد

 مطلوب

  

* 

 امتیاز 5/1

 

 سال اخیر  5توسعه منابع فیزيكي، امكانات و تجهیزات در وند ر

 مطلوب .برآورد شده استو امكانات درصد از نيازهاي مربوط به منابع  08ش از بي -

  نسبتاً مطلوب برآورد شده استو امكانات درصد از نيازهاي مربوط به منابع  08-68بين  -

 مطلوب نا ت.برآورد شده اسو امكانات درصد از نيازهاي مربوط به منابع  68از  كمتر -

   

* 

 امتیاز 1

 3/1 ، امتیاز مالك:8 امتیاز نشانگر: 13 :جمع امتیازات

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                                      آيین نامه ها و مصوبات گروه - 5-1

 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب نشانگر

 گروه براي دروس و پايان نامه ها وجود آيین نامه ها و ضوابط مدون در 

در شروع سال تحصيلي جلسات براي توزيع دروس و ضعيت اساتيد راهنما و مشاورين پايان نامه  -

 مطلوب       .ها تشكيل مي گردد

 توزيع دروس و وضعيت اساتيد راهنماي پايان نامه ها در برنامه ثابت تنظيم گرديده و در شروع - 

 مطلوب  نسبتاً     .مي شود سال تحصيلي به آن عمل

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

 

 

* 

 امتیاز2

  

 اجراي آيین نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه 

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

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

 نسبتاً         

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

  نامطلوب        

 

* 

 امتیاز2

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان 

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

 مطلوب         .است

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

 مطلوبنسبتاً         .شود مي

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

* 

 امتیاز2

  

 رعايت و پايبندي اعضاي هیأت علمي و كاركنان به آيین نامه ها و ضوابط موجود 

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

 مطلوب        
 و مقررات گروهبرخي از اعضاي هيأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانين  -

  نسبتاً مطلوب        .ميدانند

. آيين نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشكده و گروه مورد توجه اعضاي گروه نمي باشد -

 نامطلوب

* 

 امتیاز2

  

 4، امتیاز مالك: 8امتیاز نشانگر:  8:جمع امتیازات

 وضعیت مالك: مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                 ي آموزشي مشاركت اعضاي هیأت علمي در برنامه ريز - 1-1

 

 نسبتاً مطلوب نشانگر

 مطلوب

نامطلو

 ب

 نحوه مشاركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه هاي آموزشي 

مي در شوراي تقويم آموزشي گروه در شروع سال تحصيلي با مشاركت كليه اعضاي هيأت عل -

 مطلوب      مي شود. گروه تنظيم

 تقويم آموزشي گروه در شروع سال تحصيلي توسط مدير گروه تنظيم و به اطالع اعضاء رسانده -

 نسبتاً مطلوب         .شودمي

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

 نامطلوب         رساند

 

* 

 امتیاز2

  

 ركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه هاي آموزشي و سر فصل دروسمیزان مشا

 درصد از اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه ها و سر فصل هاي دروس مشاركت 08بيش از  -

 مطلوب         .دارند

 درصد از اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشاركت 68-08بين  -

 مطلوب نسبتاً        .دارند

 درصد از اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشاركت 68 كمتر از - -

  نامطلوب        .دارند

* 

 امتیاز2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 آموزشي ترم جاري 

با حضور اعضاي رسي وضعيت آموزشي تشكيل حداقل يك جلسه در پايان ترم به منظور بر -

  مطلوب       علمي هيأت

 تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسي وضعيت آموزشي با حضور برخي از اعضاي -

 مطلوب نسبتاً       هيأت علمي

 به منظور بررسي مسائل آموزشي و ارتقاء كيفيت آموزش مشاركتي بين اعضاء و مدير گروه -

  نامطلوب       .نمي گيرد صورت

 * 

 امتیاز5/1

 

 معیار هاي كیفیت پايان نامه و طرح هاي پژوهشي  -

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

 مطلوب     . مقررات خاصي را تدوين كرده است

 نسبتاً مطلوب  .مي گردد ن نامه ها رعايتاآيين نامه هاي دانشكده و دانشگاه براي پاي -

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

 نامطلوب         است

 * 

 امتیاز5/1

 

،امتیاز مالك: 7امتیاز نشانگر: 8: جمع امتیازات

75/1 

 مطلوب وضعیت مالك:
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                                                     امكانات مالي مورد نیاز گروه -1 – 7

 

 نسبتاً مطلوب نشانگر

 مطلوب

 نامطلوب

 ر مالي مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه ااعتب

   .درصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين مي شود 08بيش از  -

 مطلوب         

 .مي شود درصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين 08 -68بين  -

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

 نامطلوب         

 

* 

 امتیاز2

  

 جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه

درصد از نياز هاي مالي گروه از محل طرح ها و قرارداد هاي خارج از دانشگاه تأمين  08 -

 مطلوب       .ميشود

 .شوددرصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين مي  08بيش از  -

 مطلوب نسبتاً        
 .مين ميشوددرصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأ 08متر از ك -

 نامطلوب        

 

* 

 امتیاز2

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن بودجه گروه 

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

  مطلوب    بودجه به الويت ها توجه دارد.هزينه كردن  در

 نسبتاً مطلوب   .رنامه ريزي مي نمايدگروه براساس تخصص اعتبار ب -

 نامطلوب   د.هيچ برنامه مدوني به منظور هزينه اعتبارات گروه وجود ندار -

  * 

 امتیاز 1

 كفايت بودجه گروه براي تأمین امكانات و تجهیزات مورد نیاز 

 .درصد از امكانات و تجهيزات گروه را تأمين مي كند 08بودجه گروه بيش از  -

 وبمطل         
  نسبتاً مطلوب درصد از امكانات و تجهيزات گروه را تأمين مي كند08بودجه گروه حدود  -

.درصد از امكانات و تجهيزات گروه را تأمين ميكند 08بودجه گروه كمتر از  -

 نامطلوب

 * 

 امتیاز5/1

 

 سرانه هزينه هاي آموزشي به تفكیك دانشجو، دوره ها و رشته ها  

با توجه به ماهيت گروه در سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا مطلوب تعين  سرانه هزينه هاي آموزشي

 مي شود 

  * 

 امتیاز1

،امتیاز مالك:  5/7امتیاز نشانگر: 11: جمع امتیازات

5/1 

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب



19 

 

 2امتیاز هر  نشانگر:                                                                       مالك، فعالیت هاي برون دانشگاهي - 8-1
  

 نا مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب نشانگر

كه در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها با ساير گروه  هیئت علميتعداد اعضاي 

 هاي دانشكده و دانشگاه همكاري دارند

اي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه ه هيئت علميدرصد از اعضاي  00 -

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

در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي  هيئت علميدرصد از اعضاي  08تا 00 -

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

در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه  ت علميهيئدرصد از اعضاي  08بيش از  -

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

  نامطلوب 

* 

 امتیاز2

  

كه در ارائه دروس با ساير دانشكده ها و دانشگاه و  هیئت علميتعداد اعضاي 

 سازمان هاي ذيرربط همكاري دارند

در ارائه دروس با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده،  هيئت علميضاي درصد از اع 00 -

 مطلوب    .دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند

در ارائه دروس  با ساير گروه هاي آموزشي  هيئت علميدرصد از اعضاي  08تا 00 -

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

در ارايه دروس با ساير گروه هاي آموزشي  هيئت علميدرصد از اعضاي  0 8بيش از  -

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

* 

 امتیاز2

  

میزان همسويي فعالیت هاي برون گروهي اعضا با رسالت و اهداف گروه و 

 تخصص آن ها

اي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي درصد از فعاليت ه 08بيش از  -

 مطلوب         دارد.

درصد از فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي  08تا  08بين  -

 نسبتاً مطلوب         .دارد

.درصد از فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي دارد08كمتر از -

 نا مطلوب         

* 

 امتیاز2

  

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

 .شركت مي نمايند

در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت  هيئت علميكليه اعضاي  -

 مطلوب        مي نمايند.

رربط و انجمن ها شركت در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذي هيئت علمياعضاي  0/1 -

 نسبتاً مطلوب        مي نمايند.

در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت  هيئت علمياعضاي  3/1 -

 نا مطلوب         .مي نمايند

* 

 امتیاز2
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مبزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه هاي ذيرربط از طريق همكاري اعضاي 

 هیئت علمي

از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود.درصد  08بيش از  -

 مطلوب         

.درصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود 08تا  00بين  -

 مطلوب نسبتاً         

 دودرصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي ش 00كمتر از -

 نا مطلوب          

* 

 امتیاز2

  

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

 مشاوره اي شركت مي كنند.

در شركت جلسات خارج از  هيئت علميدرصد از وقت اعضاي  38تا  08در هفته بين  -

 مطلوب     مي شود. گروه صرف

در شركت جلسات خارج از گروه  هيئت علمياز وقت اعضاي درصد  08تا 18در هفته بين  -

 نسبتأ مطلوب       صرف مي شود.

در شركت جلسات خارج از گروه  هيئت علميدرصد از وقت اعضاي  18در هفته  كمتر از  -

 نا مطلوب      .صرف مي شود

 * 

 امتیاز5/1

 

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

 از تخصص خود مي پردازند.

در فعاليت هاي خارج از تخصص  هيئت علميدرصد از وقت اعضاي  18در هفته كمتر از  -

 مطلوب        .ددار خود اختصاص

در فعاليت هاي خارج از تخصص  هيئت علميدرصد از وقت اعضاي  08تا  18در هفته بين  -

 نسبتأ مطلوب       خود اختصاص دارد.

در فعاليت هاي خارج از تخصص  هيئت علميدرصد از وقت اعضاي  08هفته بيشتر از در  -

 نا مطلوب      خود اختصاص دارد.

  * 

 امتیاز1

، امتیاز مالك: 5/12امتیاز نشانگر: 14 جمع امتیازات:

78/1 

 مطلوب وضعیت مالك:
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 برنامه هاي درسي و غیر درسي دوره هاي آموزشي و عامل: -2

 5/2امتیاز هر نشانگر:                                                                                    دوره هاي آموزشي و اهداف آنمالك: -1-2

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

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

 مطلوب  ور منظم اجرا ميگردد.مه باز آموزي بطدوره هاي آموزشي و برنا -

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

 مطلوب نسبتاً         

  نامطلوب تشكيل دوره هاي باز آموزي در برنامه ريزي آموزشي گروه مد نظر نيست. -

 * 

 امتیاز5/1

 

 رسالت گروه انطباق دوره ها با اهداف و 

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

 مطلوب   و دانشجويان تشكيل مي گردد. هيئت علمياعضاي 

 دوره هاي جديد متناسب براساس نياز دانشكده و دانشگاه و مدير گروه تشكيل مي گردد. -

 نسبتاً مطلوب         

 نامطلوب    در راستاي برنامه ريزي آموزشي نيست دوره هاي آموزشي -

* 

 امتیاز2

  

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

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي اختصاصي گروه از دانش و شناخت  08بيش از  -

 مطلوب    كافي در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي اختصاصي  گروه از دانش و  08تا  68بين  -

نسبتاً     شناخت كافي در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.

 مطلوب

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

 نا مطلوب    .ردارندكافي در رابطه با مطالب ارائه شده برخو

* 

 امتیاز2

  

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

درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي، توانايي انجام مطالب آموخته  08بيش از  -

 مطلوب        .شده را دارند

نايي انجام مطالب درصد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي، توا 08تا  68بين -

 نسبتاً مطلوب      .آموخته شده را دارند

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

 نا مطلوب        .شده را دارند

* 

 امتیاز2

  

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

شجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس در صد دان 08بيش از  -

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

در صد دانشجويان پس از اخذ واحد هاي تخصصي با عالقه، تمايل و احساس  08تا  68بين  -

 وبنسبتاً مطل.   .مسئوليت پذيري باال وظائف محوله را انجام مي دهند

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

 مطلوب   مسئوليت پذيري باال وظائف محوله را انجام مي دهند.

* 

 امتیاز2

  

 9/1، امتیاز مالك: 5/9امتیاز نشانگر:  13 جمع امتیازات:

 مطلوب وضعیت مالك:
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                   هیئت علميخصص اعضاي با ت تناسب رشته هاي تحصیلي - 2-2
 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

  هیئت علميتناسب رشته هاي تحصیلي گروه با تخصص اعضاي 

 داراي تخصص مربوط به رشته گروه مي باشند. هيئت علميدرصد از اعضاي   08بيش از  -

 مطلوب         

.داراي تخصص مربوط به رشته گروه را دارند هيئت علميدرصد از اعضاي   08تا  08بين  -

 مطلوب نسبتاً         

 داراي تخصص مربوط به رشته گروه را دارند. هيئت علميدرصد از  اعضاي   08بيش از  -

 نامطلوب         

* 

 امتیاز2

  

  ئت علميهیتناسب رشته هاي تحصیلي با تعداد اعضاء 

 مطلوب براي هر رشته تحصيلي وجود دارد. هيئت علميبيش از ده نفر عضو  -

 نسبتاً مطلوب   براي هر رشته تحصيلي وجود دارد هيئت علميتا ده نفر عضو  0بين -

 نامطلوب  .براي هر رشته تحصيلي وجود دارد هيئت علميكمتر از پنج  نفر عضو  -

* 

 امتیاز2

  

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

 تحصیلي 

 مطلوب .از نيازهاي گروه را تأمين كند 0/1منابع هر يك از رشته هاي تحصيلي قادر است    -

نسبتاً از نيازهاي گروه را تأمين كند 3/1منابع هر يك از رشته هاي تحصيلي قادر است    -

  بمطلو
 مطلوبنا  از نيازهاي گروه را تأمين كند 4/1قادر است    منابع هر يك از رشته هاي تحصيلي -

* 

 امتیاز2

  

 تناسب رشته هاي تحصیلي گروه با تعداد كاركنان و كارشناسان 

 مطلوب   هيأ ت علمي يك دستيار آموزشي وجود دارد .  0به ازاي هر  -

 نسبتاً مطلوب    ددر هر گروه يك دستيار آموزشي وجود دار - 

 نا مطلوب    ت.سدستيار آموزشي در نظر گرفته نشده ا براي گروه -

* 

 امتیاز2

  

 تناسب رشته هاي تحصیلي با  امكانات آزمايشگاهي 

 وبمطل  براي دروسي كه نياز به آزمايشگاه دارد، تجهيزات  آزمايشگاهي پيش بيني شده است. -

 .ي پيش بيني شده استبراي برخي دروسي كه نياز به آزمايشگاه دارد، تجهيزات آزمايشگاه -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب  .امكانات آزمايشگاهي مناسبي براي دروس عملي وجود ندارد -

* 

 امتیاز2

  

 ، زبان انگلیسي، روش تحقیق (  ITوجود دروس عیر مرتبط با رشته )

 ذرانند.را مي گ ، زبان انگلیسي، روش تحقیق  IT در صد از دانشجويان  دروس  08بيش از  -

 مطلوب         

را مي  ، زبان انگلیسي، روش تحقیق  IT در صد از دانشجويان  دروس  08تا   68بين  -

 نسبتاً مطلوب          . گذرانند

 را مي گذرانند ، زبان انگلیسي، روش تحقیق  IT در صد از دانشجويان  دروس   68كمتر از  -

* 

 امتیاز2
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  نا مطلوب      

 (  NON COREرائه واحد هاي انتخابي يا غیر محور ) وجود و ا

 .اختياري مورد نياز و عالقه خود را اخذ مي كند در صد از دانشجويان  دروس  08بيش از  -

  مطلوب        

  اختياري مورد نياز و عالقه خود را اخذ مي كند. در صد از دانشجويان  دروس  08تا  68بين  -

 نسبتاً مطلوب         

 اختياري مورد نياز و عالقه خود را اخذ مي كند در صد از دانشجويان  دروس  68كمتر از  -

  مطلوب.        

* 

 امتیاز2

  

 2، امتیاز مالك: 14امتیاز نشانگر:  14 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                         و دوره هاي آموزشي ضرورت بازنگري برنامه درسي -2-0

  

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  گرنشان

  هیئت علميتناسب برنامه هاي درسي با نیاز هاي جامعه از نظر 

تدوين پرسش نامه  مثال:) س و اهداف دورهودر درصد از  08 انجام فعاليت هاي  بررسي محتواي -

 مطلوب     گروه، تجزيه و تحليل( در ناسبم

: تدوين از دروس و اهداف دوره ) مثال ددرص   08تا  68 انجام فعاليت هاي  بررسي محتواي   -

 مطلوب نسبتاً    هناسب، تجزيه وتحليل( در گروپرسش نامه م

: تدوين درصد از دروس و اهداف دوره ) مثال  68   كمتر از انجام فعاليت هاي  بررسي محتواي -

  نامطلوب    ، تجزيه وتحليل( در گروهناسبپرسش نامه م

 * 

 امتیاز5/1

 

 تناسب برنامه هاي درسي با نیاز هاي جامعه از نظر دانشجو

با پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با درصد از دانشجويان  08بررسي نظرات بيش از  -

 مطلوب       نياز هاي دانشجويان

پرسش نامه مناسب در خصوص تناسب دروس با  درصد دانشجويان با 08تا  68بررسي نظرات   -

 نسبتاً مطلوب       نياز هاي دانشجويان

درصد دانشجويان با پرسش نامه مناسب در خصوص تناب دروس با نياز هاي  68بررسي كمتراز  -

 نامطلوب        دانشجويان

* 

 امتیاز2

  

 هاي رشتهانطباق دروس با آخرين دستاورد 

 مطلوب ي دروس با آخرين يافته هاي علمي مطابقت دارددرصد از محتوا 08بيش از  -

نسبتاً   درصداز محتواي دروس با آخرين يافته هاي علمي مطابقت دارد 08تا  68بين  -

 مطلوب 

  نامطلوب .درصد از محتواي دروس با آخرين يافته هاي علمي مطابقت دارد 68كمتر از  -

* 

 امتیاز2

  

 مصوب دروس  به سر فصل هاي هیئت علميتوجه اعضاي 

  مطلوب .رعايت مي گردد هيئت علميدر صد از سر فصل هاي دروس توسط اعضاي  08بيش از  -

رعايت ميگردد. هيئت علميدر صد از سر فصل هاي دروس توسط اعضاي  08تا  68بين  -

  

 نسبتاً مطلوب          

 نامطلوب  رعايت مي گردد هيئت علميدرصد از سرفصل هاي دروس توسط اعضاي  68كمتر از -

  * 

 امتیاز1

، امتیاز مالك:  5/1امتیاز نشانگر:  8 جمع امتیازات:

12/1 

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 هیئت علمي -0عامل 

 2: امتیاز هر نشانگر                                                                                          هیئت علميتركیب اعضاي  - 1-0
 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 گروه از نظر مرتبه علمي هیئت علميتركیب اعضاي 

درصد از اعضاي  هيأ ت علمي گروه  داراي رتبه علمي دانشياري و باالتر  68بيش از  -

  مطلوب        هستند

ار گروه  داراي رتبه علمي استاديار و دانشي هيئت علميدرصد از اعضاي  68بيش از  -

 نسبتاً مطلوب       هستند

گروه داراي رتبه علمي استاديار هستند هيئت علميدر صد از اعضاي  68بيش از ا -

       

 نامطلوب 

  * 

 امتیاز1

 به دانشجويان به تفكیك مقاطع  هیئت علمينسبت اعضاي 

 مطلوب   1به 1، دكترا    0به  1، ارشد  10به  1كارشناسي   -

نسبتاً     0به  1، دكترا   0به  1، ارشد  08به  1كارشناسي  -

 مطلوب 

   3به  1، دكترا  18به  1، ارشد  00به  1كارشناسي  -

 نامطلوب  

* 

 امتیاز2

  

  تمام وقت به پاره وقت  هیئت علمينسبت اعضاي 

 مطلوب     نفر يك نفر پاره وقت 18هر  -

 نسبتاً مطلوب     پاره وقت نفر  نفر يك 0هر -

 نامطلوب      فر يك نفر پاره وقتن 0هر  -

* 

 امتیاز2

  

 ته هاي تحصیلي و دوره هاي تحصیليبا رش هیئت علميتناسب 

با دروس مورد تدريس هماهنگي  هيئت علميدرصد از اعضاي  08تخصص بيش از  -

 دارد.

 مطلوب       
 دار د با دروس مورد تدريس هماهنگي هيئت علميدرصد از اعضاي  08تا  68خصص -

 نسبتاً مطلوب       

 داردبا دروس مورد تدريس هماهنگي  هيئت علميدرصد از اعضاي  68تخصص كمتر از -

  نامطلوب       

* 

 امتیاز2

  

 مدعو) برتر و...( هیئت علميمیزان استفاده و استقبال گروه از اعضاي  

ساتيد درصد دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از ا 08تا  08 -

 مطلوب      مدعو استفاده مي شود.

درصد دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از اساتيد   08 تا 08 -

 لوباً مطنسبت     مدعو استفاده مي شود

درصد دروس تخصصي و يا مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از  08كمتر از  -

 ب نامطلو     اساتيد مدعو استفاده مي شود

  * 

 امتیاز1



26 

 

 1/1، امتیاز مالك:8امتیاز نشانگر:  13 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 5/2امتیاز هر نشانگر:                                                                                 مالك : فعالیت هاي آموزشي  - 2-0

 

 امطلوب ن نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 در هر ترم بطور متوسط هیئت علميتعداد واحد هاي تدريس شده اعضاي 

 طبق آيين نامه سقف واحد تدريس را دارند هيئت علمياعضاي درصد از    08بيش از  -

 مطلوب        
  طبق آيين نامه سقف واحد تدريس را دارند هيئت علميدرصد از اعضاي    08تا  68بين  -

 بمطلو نسبتاً        

 گيرد. يمعموالً بر اساس آيين نامه صورت نم هيئت علميتوزيع دروس بين اعضاي  -

  نامطلوب         -

* 

 امتیاز5/2

  

 بر اساس تخصص  هیئت علميتناسب واحدهاي تدريس شده اعضاي 

 مطلوب اشددرصدواحد هاي تدريس شده بر اساس تخصص آنها مي ب 08بيش از  -

نسبتاً  س شده بر اساس تخصص آنها مي باشد.درصد واحد هاي تدري 08تا  68بين  -

 مطلوب 

 نامطلوب  درصد واحد هاي تدريس شده بر اساس تخصص آنه مي باشد. 68كمتر از  -

* 

 امتیاز5/2

  

 پايان نامه هاي اساتید راهنما از نظر تعداد پايان نامه ها 

بين اساتيد راهنما و مشاور بطور متناسب بر اساس آيين نامه ها  درصد از پايان نامه ها 08بيش از  -

 مطلوب       .شود توزيع مي

درصد از پايان نامه ها بطور متناسب بر اساس آيين نامه ها بين اساتيد راهنما و  08تا  68بين  -

      مي شود. مشاور توزيع

 نسبتاً مطلوب 
 .نمي باشد توزيع پايان نامه ها بين اساتيد راهنما و مشاور متاسب و بر اساس آيين نامه ها-

 نا مطلوب        

* 

 امتیاز5/2

  

 سال اخیر  2در   هیئت علميمتوسط تعداد كارگاه هاي گذرانده شده 

 هيئت علميو دانشگاه توسط در صد از كارگاه هاي ارائه شده در گروه، دانشكده  08بيش از  -

 مطلوب      گذرانده شده است.

هيئت در گروه، دانشكده و دانشگاه توسط درصد از كارگاه هاي ارائه شده  08تا  08بين  -

 نسبتاً مطلوب      گذرانده شده است. علمي

 هيئت علميدر صد از كارگاه هاي ارائه شده در گروه، دانشكده و دانشگاه توسط  08كمتر از  -

 نا مطلوب      گذرانده شده است.

* 

 امتیاز5/2

  

 5/2، امتیاز مالك: 13امتیاز نشانگر:  13 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                                           هیئت علميمالك : فعالیت هاي پژوهشي  -0-0

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

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

 مطلوب  .هيئت علميطرح و بيشتر براي هر عضو  0ط بطور متوس -

 مطلوب نسبتاً   هيئت علميطرح براي هر عضو  0تا  1بطور متوسط  -

  مطلوب نا    هيئت علميطرح براي هر عضو  1كمتر از  -

* 

 امتیاز2

  

سال  0تألیف و ترجمه( در )  هیئت علميمتوسط تعداد كتاب منتشر شده توسط عضو 

 گذشته

 مطلوب   هيئت علميكتاب به ازا دو نفر  1بطور متوسط  -

 سبتاً مطلوب ن   هيئت علمياب به ازا چهار نفر كت 1بطور متوسط  -

 مطلوب  نا   هيئت علميكتاب به ازا هشت نفر  1بطور متوسط  -

* 

 امتیاز2

  

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

 سال گذشته 0در 

 مطلوب   هيئت علميمقاله يا بيشتر براي هر عضو  4متوسط بطور  -

  نسبتاً مطلوب  هيئت علميمقاله يا بيشتر براي هر عضو  0-3بطور متوسط  -

 نا مطلوب   هيئت علميمقاله براي هر عضو  1 بطور متوسط كمتر از -

 * 

 امتیاز5/1

 

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

 يك مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي ارائه مي شود. هيئت علميعضو  1-3به ازاء هر  -

 مطلوب        

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

 نسبتاً مطلوب                                
 مقاله در مجامع داخلي و يا خارجي ارائه مي شوديك  هيئت علميعضو  6به ازاء بيشتر از  -

 نامطلوب         

* 

 امتیاز2

  

  هیئت علميسرانه تعداد داوري مقاالت و كتاب توسط اعضاي 

 مطلوب هيئت علمير عضو مقاله و يا يك كتاب به ازاء ه 0-0بطور متوسط  -

  تاً مطلوبنسب هيئت علميمقاله و يا يك كتاب به ازاء هر عضو  3-0بطور متوسط  -

 نا مطلوب هيئت علميمقاله و يا يك كتاب به ازاء هر عضو  1-3بطور متوسط -

* 

 امتیاز2

  

 سال گذشته  0عضويت در هیأت هاي اجرايي و علمي سمینار ها و كنفرانس ها از 

درصد اعضاء در سمينار ها و كنفرانس ها به عنوان هيأت هاي علمي و اجرايي  30- 08بيشتر از  -

 مطلوب      .شتندهمكاري دا

درصد اعضاء در سمينار ها و كنفرانس ها به عنوان هيأت هاي علمي و اجرايي  08-30بين  -

 نسبتاً مطلوب       همكاري داشتند.

درصد اعضاء در سمينار ها و كنفرانس ها به عنوان هيأت هاي علمي و اجرايي  08كمتر  از  -

 مطلوب نا       .همكاري داشتند

 * 

 امتیاز5/1

 

، امتیاز مالك: 11امتیاز نشانگر:  12 جمع امتیازات:

80/1 
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 مطلوب وضعیت مالك:
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                                          هیئت علميمالك: فعالیت هاي اجرايي  -4-0

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 انجمن هاي علمي )داخلي و خارجي(  میزان عضويت در

در انجمن هاي داخلي و خارجي و شوراه هاي  هيئت علميدرصد اعضاي  08تا  30بين  -

      .ذيربط عضويت دارند

 مطلوب

در انجمن هاي داخلي و خارجي و شوراه هاي  هيئت علميدرصد اعضاي   08-30بين  -

نسبتاً        .ذيربط عضويت دارند

 مطلوب  

هاي ذيربط و شورا در انجمن هاي داخلي و خارجي هيئت علميدرصد اعضاي  08كمتر از  -

 نامطلوب       .عضويت دارند

* 

 امتیاز2

  

 میزان عضويت در هیأت هاي ممتحنه و ارزشیابي 

گروه در هيأت هاي ممتحنه وارزشيابي عضويت دارند   هيئت علمينفر 1-0بطور متوسط  -

 مطلوب         

 گروه در هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي عضويت دارند. ت علميهيئنفر  1حداقل   -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوبگروه در هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي عضويت ندارد   هيئت علميهيچ عضو  -

 * 

 امتیاز5/1

 

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

.شوراهاي خارج از گروه  عضويت دارنددر  علمي هيئتدرصد اعضاي  08تا  30بين  -

         

 مطلوب 

 .اي خارج از گروه  عضويت دارنددر شورا ه هيئت علميدرصد اعضاي   08-30بين  -

 نسبتاً مطلوب        
 .ج از گروه عضويت دارنددرشورا هاي خار هيئت علميدرصد اعضاي  08كمتر از  -

  نامطلوب        

* 

 امتیاز2

  

 در فعالیت هاي اجرايي در خارج از دانشگاه  همكاري

 گروه در خارج دانشگاه فعاليت مي كنند. هيئت علميدر صد از اعضاي  0كمتر از  -

 مطلوب          

 گروه در خارج دانشگاه فعاليت مي كنند. هيئت علميدر صد از اعضاي   0- 18بين  -

 نسبتاً مطلوب        

 نامطلوب گروه در خارج دانشگاه فعاليت مي كنند علميهيئت صد از اعضاي در 18بيشتر از -

 * 

 امتیاز5/1

 

 75/1، امتیاز مالك: 7امتیاز نشانگر: 8 جمع امتیازات:

 طلوبم وضعیت مالك:
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 2امتیاز هر نشانگر:                                                 و روند ارتقاء هیئت علميمالك: ويژگي هاي عضو  - 5-0

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب شانگرن

  هیئت علمين اعضاي س

 مطلوب به باال 68درصد   38سال و  40-68درصد بين  38سال،  38-40درصد بين 38 -

  سال به باال 68درصد  68سال و  40-68درصد بين 08سال ،  38-40درصد بين  38 -

 نسبتاً مطلوب                 

سال به باال 68درصد  08سال و  40-68بين  درصد 10سال،  38-40درصد بين  10 -

  نامطلوب 

* 

 امتیاز2

  

  هیئت علميوضعیت استخدامي اعضاي 

 مطلوب.بصورت رسمي است هيئت علمي تخدامي كليه اعضايسدرصد وضيعت ا 08بيش از  -

 بصورت رسمي است. هيئت علميدرصد وضيعت استخدامي كليه اعضاي  08 تا 68  ببن -

 وبنسبتاً مطل         

 نامطلوب  بصورت رسمي است. هيئت علميدر صد اعضاي  68وضيعت كمتر از  -

  * 

 امتیاز1

 هیئت علميرتبه علمي اعضاي 

 مطلوب   درصد دانشيار  و باالتر 08درصد استاديار،  38 -

 نسبتاً مطلوب   درصد دانشيار و باالتر 08درصد استاديار،  08 -

 نامطلوب   تردرصد دانشيار و باال 38درصد استاديار ،  08 -

  * 

 امتیاز1

 هیئت علميارتقاء اعضاي 

 در زمان مقرر به رتبه علمي باالتر ارتقاء مي يابند. هيئت علميدرصد از اعضاي  08از بيش  -

 مطلوب         

 .در زمان مقرر به رتبه علمي باالتر ارتقاء مي يابند هيئت علمياعضاي درصد از  08تا  68بين  -

 ب نسبتاً مطلو         

 در زمان مقرر به رتبه علمي باالتر ارتقاء مي يابند. هيئت علمي اعضايدرصد از  68كمتر از  -

 نامطلوب         

  * 

 امتیاز1

  هیئت علميترفیع اعضاي 

 مطلوب    .ك پايه ترفيع كسب مي كنندهر سال ي هيئت علميكليه اعضاي  -

 نسبتاً مطلوب  فيع كسب مي كنند.هر سال يك پايه تر هيئت علميدر صد از اعضاي  08 حدود  -

 نامطلوب  هر سال يك پايه ترفيع كسب مي كنند. هيئت علميدر صد از اعضاي  08از  كمتر -

* 

 امتیاز2

  

 4/1، امتیاز مالك: 7امتیاز نشانگر: 13 جمع امتیازات:

 طلوبنسبتا م وضعیت مالك:
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 عامل: دانشجو -4

 2امتیاز هر نشانگر:                                                             جويانمالك: پذيرش و پیشرفت تحصیلي دانش - 1-4

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 برنامه و سیاست هاي انتخاب  و پذيرش دانشجووجود 

در خصوص انتخاب و پذيرش پيشنهادات و نظرات  خود  گروهاعضاي  -

 مطلوب ندنارائه مي ك ر اساس وضيعت آموزشي گروه هرسال ب را )تعيين ظرفيت (دانشجو

 )تعيين ظرفيت (مدير گروه پيشنهادات خود را در خصوص انتخاب و پذيرش دانشجو -

 نسبتاً مطلوب   در  صورت تقاضاي دانشگاه ارائه مي كند

)تعين ظرفيت برنامه ايي براي ارائه پيشنهادات در خصوص انتخاب و پذيرش دانشجو -

 نامطلوب     .ندارد در گروه وجود (

* 

 امتیاز2

  

 میانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف 

 مطلوب    و پايين تر 1888ميانه رتبه كنكور  -

 نسبتاً مطلوب    0888تا  1888ميانه رتبه كنكور بين  -

 نامطلوب     0888ميانه رتبه كنكوربيش از   -

* 

 امتیاز2

  

هیئت ه شده تحصیالت تكمیلي به تعداد اعضاي تناسب دانشجويان پذيرفت

  علمي

 مطلوب دانشجوي دكترا 1دانشجوي ارشد و   3 هيئت علميبه ازاء هر عضو  -

نسبتاً      دانشجوي دكترا 1دانشجوي ارشد و  0 هيئت علميبه ازاء هر عضو  -

 مطلوب

            دانشجوي دكترا 0دانشجوي ارشد و  0 هيئت علميبه ازاء هر عضو  -

 نامطلوب

* 

 امتیاز2

  

 دانشجويان استفاده كننده از بورس تحصیليمیزان 

در صد از دانشجويان در هر دوره از بورس تحصيلي استفاده مي كنند 10-18 -

 مطلوب        

 درصد از دانشجويان در هر دوره از بور تحصيلي استفاده مي كنند. 18-0 -

 نسبتاً مطلوب       

يان هر دوره از بورس تحصيلي استفاده مي كنند.در صد از دانشجو 0كمتر از  -

  نامطلوب        

  * 

 امتیاز1 

میزان دانشجويان استعداد هاي درخشان گروه به نسبت كل دانشجويان 

 )امتیاز ندارد(

درصد از كل دانشجويان را  18-10 استعداد هاي درخشان گروه بين  دانشجويان -

 مطلوب       تشكيل مي دهند.

درصد از كل دانشجويان را  0-18استعداد هاي درخشان گروه بين دانشجويان  -

نسبتاً        تشكيل مي دهند

 مطلوب

در صد از كل دانشجويان را  0دانشجويان استعداد هاي درخشان گروه كمتر از  -

* 

 امتیاز2
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 نامطلوب       تشكيل مي دهند.

 تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امكانات و تجهیزات آموزشي 

درصد دانشجويان قادر به استفاده از فضاي آموزشي و تجهيزات  08بيش از  -

 مطلوب       آزمايشگاهي هستند.

درصد از دانشجويان قادر به استفاده از  فضاي آموزشي و تجهيزات  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب      آزمايشگاهي هستند.

آموزشي و تجهيزات در صد از دانشجويان قادر به استفاده از فضاي  68كمتر از  -

 نامطلوب      آزمايشگاهي هستند

* 

 امتیاز2

  

 میانگین معدل دانشجويان گروه برحسب مقاطع تحصیلي 

به باال  16درصد دانشجويان ) كارشناسي،ارشد ، دكترا( داراي معدل  08بيش از  -

 مطلوب         هستند.

به باال  16معدل  درصد دانشجويان ) كارشناسي،ارشد، دكترا ( داراي 68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب       هستند. 

به باال  16نشجويان ) كارشناسي، ارشد، دكترا ( داراي معدل درصددا 68كمتر از  -

 نا مطلوب         .هستند

* 

 امتیاز2

  

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

 مقطع تحصیلي 

 مطلوب   در صد كل دانشجويان 18كمتر از  -

 نسبتاً مطلوب   درصد كل دانشجويان 18 – 08بين  -

 نامطلوب     درصد كل دانشجويان 08بيش از  -

 * 

 امتیاز 5/1

 

، امتیاز مالك: 5/14امتیاز نشانگر:  11 جمع امتیازات:

81/1 

 وضعیت مالك:  مطلوب
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       0امتیاز هر نشانگر:                                                                   تركیب و توزيع دانشجويان  مالك : - 2-4

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

) براساس 133به نسبت توزيع دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع تحصیلي مختلف 

  تنظیم مي شود( هیئت علميماهیت رشته و تعداد 

 مطلوب  درصد 18كترا د درصدد 00ارشد  درصد 60كارشناسي  -

 نسبتاً مطلوب  درصد 08دكترا  درصد  38ارشد  درصد 08كارشناسي  -

  مطلوبنا  درصد 08دكترا  درصد 48ارشد  درصد 48كارشناسي  -

* 

 امتیاز  0
  

نسبت دانشجويان پسر و دختر در هر رشته تحصیلي ) بر اساس ماهیت رشته تنظیم مي 

 شود(

 مطلوب     دختر % 43 و   پسر  % 68 -

 نسبتاً مطلوب     دختر  %08  و پسر  % 08 -

 نامطلوب     دختر %68  و  پسر % 48 -

  * 

 امتیاز1

 تعداد فارغ التحصیالن در هر مقطع و رشته  -

 مطلوبدر صد و بيشتر دانشجويان هر مقطع تحصيلي به موقع فارغ التحصيل مي شوند.  08 -

 نسبتاً مطلوبشوند.   در صد دانشجويان هر مقطع تحصيلي به موقع فارغ التحصيل مي 08-68 -

 نامطلوبدر صد از دانشجويان هر مقطع تحصيلي به موقع فارغ التحصيل مي شوند. 68كمتر از  -

 * 

 امتیاز2

 

 2، امتیاز مالك: 1امتیاز نشانگر:  9 جمع امتیازات:

 مطلوبنسبتا  وضعیت مالك:
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 5/2امتیاز هر نشانگر:                                                  : مشاركت دانشجو در برنامه هاي آموزشي گروهمالك  - 0-4
 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 )امتیاز ندارد( درصد دانشجويان شركت كننده در ارزشیابي استاد 

 بمطلو  درصد از دانشجويان در ارزشيابي استاد شركت مي كنند. 08بيش از  -

نسبتاً    ن در ارزشيابي استاد شركت مي كننددرصد از دانشجويا 08تا  68بين  -

 مطلوب

  نامطلوب   در صد از دانشجويان در ارزشيابي استاد شركت مي كنند 68كمتر از  -

* 

 امتیاز5/2

  

 شركت دانشجويان در جلسات برنامه ريزي آموزشي

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

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

نسبتاً                  

 مطلوب 

  در هيچ جلسه برنامه ريزي آموزشي دانشجو شركت نمي كند  -

 نامطلوب 

 * 

 امتیاز 75/1

 

ي علمي، دانشجويان شركت كننده در فعالیت هاي فوق برنامه )المپیاد هاصد در

زيارتي و انجمن هاي علمي( به نسبت كل -تفريحي-ورزشي،اردوهاي فرهنگي

 دانشجويان 

 مطلوب .در صد از كل دانشجويان در يكي از فعاليت هاي فوق برنامه شركت مي كنند 08-10 -

  از كل  دانشجويان در يكي از فعاليت هاي فوق برنامه شركت مي كننددرصد  15-13 -

 بتاً مطلوبسن              

در صد از كل دانشجويان در يكي از فعاليت هاي فوق برنامه شركت مي كنند 18كمتر از  -

 نامطلوب. 

* 

 امتیاز5/2

  

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

 زبان(

 وبمطل   درصد از دانشجويان اين كالس ها را گذرانده اند 08بيش از  -

 نسبتاً مطلوب        دانشجويان اين كالس ها را گذرانده اند درصد از 08تا  68بين  -

  .درصد از دانشجويان اين كالس ها را گذرانده اند 68كمتر از  -

 نامطلوب 

* 

 امتیاز5/2

  

، امتیاز مالك:  25/9امتیاز تشانگر: 13 جمع امتیازات:

01/2 

 وضعیت مالك: مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:  هیئت علمييان با اعضاي دانشجوتعامل  مالك: - 4-4
 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

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

درصد از اساتيد برنامه زمانبندي شده جهت مشاوره و راهنمايي پايان نامه را در ابتداي  08بيش از  -

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

درصد از اساتيد برنامه زمان بندي شده جهت مشاوره و راهنمايي پايان نامه را در  08تا  68بين  -

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

 ره و راهنمايي دارندي شده مشاودرصد از اساتيد برنامه زمان بند 68كمتر از  -

  نامطلوب

* 

 امتیاز2

  

 امكان دسترسي دانشجويان به اساتید در زمان هاي اعالم شده 

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

 مطلوب

نسبتاً .     درصد  زمان هاي اعالم شده دانشجويان دسترسي كامل به اساتيد دارند 68-08بين  -

 ب مطلو

 نامطلوب  .درصد زمان هاي اعالم شده دانشجويان دسترسي كامل به اساتيد دارند 68كمتر از  -

* 

 امتیاز2

  

 هیئت علميرضايت دانشجويان از میزان و نحوه راهنمايي و مشاوره اعضاي 

 مطلوب درصد از دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اساتيد رضايت دارند . 08بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   رضايت دارند. د از دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اساتيد درص 68-08بين  -

 نامطلوب در صد از دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اساتيد رضايت دارند 68كمتر از  - -

* 

 امتیاز2

  

   به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر كار  هیئت علميتوجه 

 مطلوب. ويان در دفتر كار توجه دارندبه برنامه مالقات دانشج يهيئت علمدرصد از  08بيش از  -

نسبتاً به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر كار توجه دارند. هيئت علميدرصد از  08تا  68بين  -

 مطلوب 

 نامطلوب به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر كار توجه دارند هيئت علميدرصد از  68كمتر از  -

* 

 امتیاز2

  

 میزان مشاركت دانشجويان در طرح هاي پژوهشي 

    طرح پژوهشي ارائه شده در گروه ، يك دانشجو 0به ازاء هر -

 مطلوب  

 نسبتاً مطلوب           طرح پژوهشي ارائه شده در گروه ، يك دانشجو  3به ازاء هر  -

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

  نامطلوب 

* 

 امتیاز2

  

  هیئت علميتعداد مقاالت علمي مشترك دانشجويان با اعضاي 

 مطلوب      مقا له، يك دانشجو 0به ازاء هر  -

 نسبتاً مطلوب            مقا له، يك دانشجو 3به ازاء هر  -

 نامطلوب      مقاله، يك دانشجو 4به ازاء هر -

* 

 امتیاز2

  

 2، امتیاز مالك:12گر:امتیاز تشان  12 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: مطلوب
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 0امتیاز هر نشانگر:  مالك : عالقه و آگاهي دانشجويان به رشته تحصیلي و بازار كار  - 5-4
 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

  معرفي مشخصات رشته تحصیلي به دانشجويان جديدالورود

 ه با كتابچه و نشريات راهنما در بدو ورودانجام جلسه توجيهي و بازديد از گروه همرا -

 بمطلو        

  نسبتاً مطلوب    هيئت علميانجام جلسه توجيهي با اعضاي  -

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

 * 

 امتیاز2

 

 عالقه دانشجويان به رشته تحصیلي بررسي

ورود و در طول تحصيل ميزان عالقه دانشجو بررسي و نتايج آن  با پرسشنامه مشخص در بدو -

 مطلوب       در گروه تحليل ميگردد.

 هيئت علميدر بدو ورود در خصوص عالقه آنان به رشته انتخابي آنها توسط اعضاي  -

      مصاحبه انجام مي گردد.

 نسبتاً مطلوب 

 اصي توسط گروه  انجام نمي شوددر رابطه با عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي اقدام خ -

 نامطلوب          

 * 

 امتیاز2

 

 گاهي دانشجويان از رشته تحصیلي و بازار كار 

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

 مطلوب     كارشناسان و دستگاه هاي اجرايي

ط و تشكيل جلسات سخنراني با استفاده از مسئولين بازديد ساليانه از سازمان هاي ذيرب -

 نسبتاً مطلوب        دستگاه هاي ذيربط 

 .برنامه خاصي براي آشنايي با رشته تحصيلي و بازار كار آن در گروه پيش بيني نشده است -

 نامطلوب          

* 

 امتیاز 0

  

 00/2، امتیازمالك: 7امتیاز نشانگر:  9 جمع امتیازات:

 ك: نسبتا مطلوبوضعیت مال
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 4امتیاز هر نشانگر:                                                                          نظردانشجويان در باره گروه مالك :  - 1-4

 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 *   میزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه 

 امتیاز 5/2

 

 *   دانشجويان از برنامه ريزي درسي گروه میزان رضايت 

 امتیاز 5/2

 

 *  میزان رضايت دانشجويان از راهبردهاي ياددهي/ يادگیري 

 امتیاز 5/2

 

 *  میزان رضايت دانشجويان از امكانات و تجهیزات آموزشي

 امتیاز 5/2

 

 *  میزان رضايت دانشجويان از امكانات رفاهي دانشجويان

 امتیاز 5/2

 

 * میزان رضايت دانشجويان از كمیته پايان نامه و راهنمايي پايان نامه

 امتیاز 4

  

،امتیاز مالك: 5/11امتیاز نشانگر: 24 جمع امتیازات:

75/2 

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 5/2امتیاز هر نشانگر:         فعالیت هاي پژوهشي دانشجويان مالك :   -7-4
  

 نامطلوب  بنسبتأ مطلو مطلوب نشانگر

  دانشجويان مشغول در طرح هاي پژوهشي 

در صد از دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرح هاي پژوهشي گروه  08بيش از  -

 مطلوب      همكاري دارند.

درصد از دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرح هاي پژوهشي گروه  08تا  68بين  -

 نسبتاً مطلوب      همكاري دارند.

از دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرح هاي پژوهشي گروه  درصد 68كمتر از  -

  نامطلوب      همكاري دارند.

 * 

 امتیاز 75/1

 

 دانشجويان علمي مقاالت  -

 مطلوب  مقاله 1ه ازاء هر دانشجوي تحصيالت تكميلي ب -

 نسبتاً مطلوب   مقاله 1دانشجوي تحصيالت تكميلي  0به ازاء هر  -

 نامطلوب   مقاله 1تكميلي  دانشجوي تحصيالت 3به ازاء هر  -

 * 

 امتیاز 75/1

 

 میزان شركت دانشجويان در انجمن هاي علمي 

 مطلوب درصد از دانشجويان در انجمن هاي علمي عضويت دارند 08بيش از  -

نسبتاً     از دانشجويان در انجمن هاي علمي عضويت دارند درصد 68-08بين  -

 مطلوب

 نامطلوب جمن هاي علمي عضويت دارنددر صد از دانشجويان در ان 68كمتر از  -

* 

5/2 

 امتیاز

  

 استفاده از منابع كتابخانه

 مطلوب    انشجويان عضو كتابخانه هستنددرصد از د 08بيش از  -

 نسبتاً مطلوب         درصد از دانشجويان عضو كتابخانه هستند 08تا  68 -

 نامطلوب   درصد از دانشجويان عضو كتابخانه هستند 68كمتر از  -

* 

5/2 

 امتیاز

  

، امتیاز مالك: 5/8امتیاز نشانگر:  13 جمع امتیازات:

12/2 

 وضعیت مالك: مطلوب
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 عامل: راهبرد هاي يادگیري/ ياددهي -5

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

نسبتأ  مطلوب نشانگر

 مطلوب

 نامطلوب 

 تناسب روش تدريس با محتواي درس

        در صد از دروس در گروه با روش تدريس مناسب ارائه مي گردد 08 بيش از -

  مطلوب
نسبتاً    درصد از دروس گروه با روش تدريس مناسب ارائه مي گردد 08تا  68بين  -

 مطلوب
  نامطلوب      درصد از دروس گروه با روش تدريس مناسب ارائه مي گردد. 68كمتر از  -

* 

 امتیاز 2

  

 ح درساستفاده از طر

 مطلوب        .درصد از اعضاي هيأت از طرح درس استفاده مي نمايند 08بيش از  -

 نسبتاً مطلوب   از طرح درس استفاده مي نمايند. هيئت علميدر صد از اعضاي  68-08بين  -

 نامطلوب      از طرح درس استفاده مي نمايند هيئت علميدر صد از اعضاي  68كمتر از  -

* 

 امتیاز 2

  

 قابلیت هاي مورد انتظار در طرح درس تصريح 

 مطلوب.   در طرح درس به قابليت هاي فراگيران پس از پايان درس توجه و تأكيد مي شود -

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

 وبنامطل  در طرح درس به قابليت هاي فراگيران توجه و تأكيد نمي گردد. -

* 

 امتیاز 2

  

حیطه يادگیري )شناختي، عاطفي و روان  0شفاف بودن اهداف آموزشي در 

 حركتي(

حيطه يادگيري و با تأكيد بر طبقات هر حيطه تدوين  3اهداف آموزشي در  ،درطرح درس -

 مطلو ب         مي گردد.

طه حيطه يادگيري تدوين گرديده و به طبقات هر حي 3اهداف آموزشي در  ،طرح درس -

 نسبتاً مطلوب        .توجهي نشده است

   و طبقات آن توجهي نشده است يادگيري حيطه3در طرح درس به اهداف آموزشي در  -

          نامطلوب                                                                                                                          

* 

 تیازام 2

  

از روش هاي سنتي و روش هاي نوين  هیئت علمينسبت استفاده اعضاي 

 )مشاركتي، تعاملي، و ...(

 مطلوب   درصد مشاركتي و تعاملي 68 -ني درصد سخنرا 48 -

 نسبتاً مطلوب    درصد مشاركتي و تعاملي 08 –درصد سخنراني  08 -

 نامطلوب   درصد مشاركتي و تعاملي 48 –درصد سخنراني  68 -

* 

 امتیاز 2

  

 در كاركاه هاي روش تدريس هیئت علميمیزان شركت اعضاي 

 مطلوب در كارگاه روش تدريس شركت كردند هيئت علميدرصد از اعضاي  08بيش از  -

 در كارگاه روش تدريس شركت كردند هيئت علميدرصد از اعضاي  08تا  68بين  -

  نسبتاً مطلوب         

* 

 امتیاز 2
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در كارگاه روش تدريس شركت  علمي هيئتدرصد از اعضاي  68كمتر از  -

 نامطلوب كردند

 میزان توجه استاد به تفاوت هاي فردي دانشجويان 
در تدريس و ارزشيابي به تفاوت هاي فردي  هيئت علميدرصد از اعضاي  08بيش از  -

 مطلوب        .دانشجو توجه دارند

رزشيابي به تفاوت هاي فردي در تدريس و ا هيئت علميدرصد از اعضاي  68- 08بين  -

 نسبتاً مطلوب       .دانشجو توجه دارند

در تدريس و ارزشيابي به تفاوت هاي فردي  هيئت علميدرصد از اعضاي  68كمتر از  -

 نامطلوب       دانشجو توجه دارند.

 * 

 امتیاز 5/1

 

، امتیاز مالك: 5/10امتیاز نشانگر:  14 جمع امتیازات:

92/1 

 لوبوضعیت مالك: مط
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 0امتیاز هر نشانگر:   موزشياستفاده از منابع و وسايل آمالك :  - 2-5

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 استفاده هیأت علمي از منابع و وسايل كمك آموزشي 

 مطلوبز هيأت علمي وسايل كمك آموزشي متنوع در اختيار دارند.ادر صد  08بيش از  -

 نسبتاً مطلوبلمي وسايل كمك آموزشي در اختيار دارندهيأت عاز درصد  08تا  68بين  -

  نامطلوب    هيأت علمي وسايل كمك آموزشي در اختيار دارنداز درصد  68كمتر از  -

 * 

 امتیاز 2

 

 كمك آموزشي متناسب با محتواي درسوسايل  از مطلوب هیأت علمي استفاده

گيري بيشتر صورت وسايل كمك آموزشي براي درك مطلب و ياددرصد از  08بيش از  -

 مطلوب        .مي گيرد

درصد از وسايل كمك آموزشي براي درك بهتر و يادگيري بيشتر صورت   68-08بين  -

        مي گيرد.

 نسبتاً مطلوب  

رصد از وسايل كمك آموزشي براي درك بهتر و يادگيري بيشتر صورت مي د 68كمتر از  -

 نامطلوب          گيرد

* 

 امتیاز 0

  

 هاي آموزشي   CDه از امكانات اينترنت ، كامپیوتر و استفاد

. ساعت از سايت كامپيوتر استفاده مي 18-10يك از دانشجويان بطور متوسط در هفته هر -

 مطلوب                                                                                                                      كنند

ساعت از سايت كامپيوتر استفاده مي   0-18يك از دانشجويان  بطور متوسط در هفته ر ه -

نسبتاً مطلوب                                                                                          كنند.

            

كامپيوتر استفاده مي  ساعت از سايت 0ك از دانشجويان بطور متوسط در هفته كمتر از هر ي -

 نامطلوب                                                                                                                  . كنند

  * 

 امتیاز 1

 استفاده از كتابخانه 

ساتيد در در صد از ا 08برنامه زمانبندي شده براي حضور فعال دانشجو در كتابخانه توسط  -

 مطلوب      هر ترم ارائه مي شود.

.درصد از اساتيد برنامه زمانبندي شده براي استفاده دانشجويان ارائه مي كنند 68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب          

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

  * 

 امتیاز 1

 وسايل كمك آموزشي  رضايت دانشجويان در استفاده از

درصد از دانشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي احساس رضايت  08بيش از  -

 مطلوب         دارند.

درصد از داننشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي احساس رضايت  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب         دارند.

ايل كمك آْموزشي احساس رضايت درصد از دانشجويان در استفاده از وس 68كمتر از  -

 نامطلوب         دارند

* 

 امتیاز 0

  

 2، امتیاز مالك: 13امتیاز نشانگر:  15 جمع امتیازات:
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 : نسبتا مطلوبوضعیت مالك
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 0: امتیاز هر نشانگر                                                        چگونگي ارزشیابي پیشرفت تحصیليمالك :  - 0-5
 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 دارا بودن برنامه مشخص براي فرايند ارزشیابي دانشجويان 

نحوه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي توسط گروه تدوين شده و فعاليت هاي ارزشيابي بر  برنامه -

 بمطلو      اساس آن انجام مي شود

ده و ارزشيابي با نظر مدير گروه انجام تدوين نشارزشيابي پيشرفت تحصيلي در گروه برنامه نحوه  -

 نسبتاً مطلوب        .مي شود

  نامطلوبهر استاد در گروه بر اساس نظرات خود ارزشيابي پيشرفت تحصيلي را انجام مي دهد. -

* 

 امتیاز 0

  

 تشخیصي )اولیه( در شروع درس شیابي زانجام ار

ابي تشخيصي را انجام مي دهند.صد از اعضاي هيأت علمي در شروع درس ارزشيدر 08بيش از  -

 مطلوب         

از اعضاي هيأت علمي در شروع درس ارزشيابي تشخيصي را انجام مي  درصد  68-08بين  -

 دهند

 نسبتاً مطلوب         

 از اعضاي هيأت علمي در شروع درس ارزشيابي تشخيصي را انجام مي دهند رصدد 68كمتر از  -

 نامطلوب         

* 

 امتیاز 0

  

 شناسايي مشكالت درسي دانشجويانانجام ارزشیابي تكويني با هدف  -

.صد از اعضاي هيأت علمي در ميان ترم  ارزشيابي تكويني را انجام مي دهنددر 08بيش از  -

 مطلوب         

 .صد از اعضاي هيأت علمي در ميان ترم ارزشيابي تكويني را انجام مي دهنددر68-08ين ب -

 نسبتاً مطلوب        

 درصد از اعضاي هيأت علمي در ميان ترم ارزشيابي تكويني را انجام مي دهند. 68تر از كم -

 نامطلوب        

 * 

 امتیاز 2

 

 انجام ارزشیابي پاياني بر اساس آزمون هاي استاندارد 

 درصد از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معيار هاي استاندارد برخوردارند 08بيش از  -

 بمطلو        

درصد از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معيار هاي استاندارد  08  -68بين  -

 برخوردارند

 نسبتاً مطلوب         

 درصد از آزمون هاي پاياني در گروه آموزشي از معيار هاي استاندارد برخوردارند 68كمتر از  -

 نامطلوب         

 * 

 امتیاز 2

 

 هیأت علمي  اعضاي گذراندن كارگاه ارزشیابي 

 مطلوب .درصد از اعضاي هيأت علمي كارگاه ارزشيابي را گذرانده اند 08از بيش  -

نسبتاً  .در صد از اعضاي هيدت علمي كارگاه ارزشيابي را گذرانده اند 68 -08بين  -

 مطلوب

 نامطلوب .اعضاي هيأت علمي كارگاه ارزشيابي را گذرانده اند درصد از 68كمتر از  -

* 

 امتیاز 0
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 1/2، امتیاز مالك: 10امتیاز نشانگر:  15 ع امتیازات:جم

 وضعیت مالك: مطلوب
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 0امتیاز هر نشانگر:        استفاده از بازخورد نتايج ارزشیابيمالك :  - 4-5
 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود مستندات ارزشیابي كالس هاي درسي اعضاي هیأت علمي 

.وجود دارددر گروه  در هر ترم تحصيلي ، هيأت علميمستندات ارزشيابي دروس  -

 ب.مطلو 
 نسبتاً مطلوب         .مستندات ارزشيابي دروس هيأت علمي در گروه موجود نيست -

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

* 

 امتیاز 0

  

  علمي و تنظیم گزارش ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي هیأت 

مستندات ارزشيابي هيأت علمي توسط مدير گروه بررسي و گزارش آن صد از در 08بيش از  -

 مطلوب         تنظيم مي گردد.

ارزشيابي هيأت علمي توسط مدير گروه بررسي و گزارش آن  درصد از مستندات 68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب        تنظيم مي گردد.

مستندات ارزشيابي  اعضاي هيأت علمي توسط مدير گروه بررسي و ز رصد اد 68كمتر از  -

      گزارش آن تنظيم مي گردد

 نامطلوب  

 * 

 امتیاز 2

 

 بررسي نتايج ارزشیابي دانشجويانساز و كار 

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

 مطلوب       هيأت علمي برگزار مي گردد.

 نسبتاً مطلوب  .نتايج ارزشيابي دانشجويان توسط مديرگروه بررسي مي گردد -

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

 * 

 امتیاز 2

 

 ساز و كار بررسي تحلیل آزمون ها ي پاياني 

 مطلوب  موزشي تحليل مي شوندد از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آدرص 08بيش از  -

نسبتاً د از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحليل مي شونددرص 08 -68بين  -

 مطلوب 

.     د از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشي تحليل مي شونددرص 68كمتر  از  -

 نامطلوب 

 * 

 امتیاز 2

 

 اساس نتايج ارزشیابي آنان وجود ساز و كار تشويق و .... هیأت علمي بر 

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

 مطلوب      .اقدام در گروه توسط مدير گروه

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

تاً نسب                

 مطلوب

 نامطلوب گروه هيچ اقدامي در اين مورد انجام نخواهد داد و به عهد ه دانشگاه واگذار مي كنند -

* 

 امتیاز 0

  

 4/2، امتیاز مالك: 12امتیاز نشانگر:  15 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: مطلوب
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 امكانات و تجهیزات آموزشيعامل: 1

 2امتیاز هر نشانگر:                                                         رشته ه و آموزشي و اداري گروه با دور فضاهاي - 1-1
 

 نامطلوب  نسبتأ مطلوب مطلوب  نشانگر

 (  با رشته تحصیلي تناسب فضاي آموزشي) كالس

  مطلوب   .دانشجو يك كالس در س وجود دارد 18-08بازاء   -

 نسبتاً مطلوب         .رددانشجو يك كالس درس وجود دا 08-38بازاء   -

  نامطلوب   نفر دانشجو به باال يك كالس وجود دارد. 38 بازاء  -

 * 

 امتیاز 5/1

 

 توسط گروه  استفاده بهینه از فضاي هاي آموزشي موجود 

 مطلوب موجود در گروه استفاده  بهينه داردآموزشي  فضايصد از در 08بيش از  -

نسبتاً .در گروه استفاده بهينه دارد موجودآموزشي  فضايدرصد از  68-08بين  -

 مطلوب 

 نامطلوب  .موجود در گروه استفاده بهينه دارد آموزشي  فضاي رصد ازد 68كمتر از  -

  * 

 امتیاز 1

 تناسب فضاي اداري با نیاز ها و فعالیت هاي گروه 

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

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

 نامطلوب   .نفر هيأت علمي يك دفتر كار وجود دارد 0-3بازاء هر  -

 * 

 امتیاز 5/1

 

 استفاده بهینه از فضاهاي اداري موجود در گروه 

 مطلوب. د از فضاهاي اداري موجود در گروه استفاده بهينه دارنددرص 08بيش از  -

 فضاهاي اداري موجود در گروه استفاده بهينه دارند.  درصد از 08  -68بين  -

 نسبتاً مطلوب                 

ود در گروه استفاده بهينه دارندفضاهاي اداري موج درصد از  68كمتر  از  -

 نامطلوب . 

  * 

 امتیاز 1

 ي براي دانشجويان تحصیالت تكمیليفضاهاي اختصاص

 مطلوب .اطاق  كار وجود دارد دانشجوي تحصيالت تكميلي  يك 0-18بازاء هر -

 دانشجوي تحصيالت تكميلي  يك اطاق كار وجود دارد18 -10بازاء هر   -

 نسبتاً مطلوب            

 نامطلوب           ه باال  يك اطاق  كار وجود دارد.نفر دانشجو ب 10بازاء هر  -

  * 

 امتیاز 1

 تناسب فضاي آموزشي ) سالن كنفرانس ، سالن امتحانات (   

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

  مطلوب        دارد                                                                                      

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

  نسبتاً مطلوب                                                                                                  

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

* 

 امتیاز 2

  

 00/1، امتیاز مالك: 8امتیاز نشانگر:  12 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:  كتابخانه و سیستم اطالع رساني  - 2-1

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب فضاي كتابخانه  با تعداد دانشجويان 

 مطلوب بازاء هر دانشجو يك متر مربع فضا در كتابخانه پيش بيني شده است . -

 نسبتاً مطلوب .ه استنفر  دانشجو يك متر مربع فضا در كتابخانه پيش بيني شد 0بازاء هر -

  نامطلوب .دانشجو يك متر مربع فضا در كتابخانه پيش بيني شده است 18بازاء هر -

  * 

 امتیاز 1

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

 هاي دانشجويان استموجود در كتابخانه متناسب با نياز  كتاب هايصد از در 08بيش از  -

 مطلوب         

كتابخانه متناسب با نيازهاي دانشجويان درصد از فضاي آموزشي موجود در  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب          .است

 موجود در كتابخانه متناسب با نيازهاي دانشجويان است رصد از فضاي آموزشيد 68كمتر از  -

 نامطلوب          

 * 

 امتیاز 5/1

 

 و خارجي با نیاز گروه  تناسب مجالت علمي داخلي

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نياز هاي گروه موجود است. 08بيش از  -

 مطلوب         

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نياز هاي گروه موجود است. 08 -68بين  -

 نسبتاً مطلوب         

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

 نامطلوب         

 * 

 امتیاز 5/1

 

 استفاده از سیستم هاي رايانه اي 

سيستم كتابخانه رايانه اي است و اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دسترسي مستقيم به منابع  -

 مطلوب         دارند.

حصيالت تكميلي و اعضاي هيأت برخي از منابع بصورت سيستم باز مورد استفاده دانشجويان ت -

 نسبتاً مطلوب        علمي قرار مي گيرد.

 نامطلوب     سيستم كتابخانه كامالً بسته مي باشد -

* 

 امتیاز 2

  

 ساعات كار كتابخانه و مركز اطالع رساني 

كتابخانه و مركز اطالع رساني بطور شبانه روزي در اختيار اعضاي هيأت علمي و دانشجويان  -

 مطلوب         است.

اعضاي هيأت 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 -

-  

 * 

 امتیاز 5/1

 

 ارائه امكانات پشتیباني كتابخانه ) تايپ و تكثیر (

  مطلوب .درصد امكانات تايپ و تكثير در كتابخانه موجود است 08بيش از  -

 * 

 امتیاز 5/1

 



49 

 

  نسبتاً مطلوب .درصد امكانات تايپ و تكثير در كتابخانه  موجود است 68-08بين  -

  نامطلوب .درصد امكانات تايپ و تكثير در كتابخانه موجود است 68كمتر از  -

 5/1یاز مالك: ، امت9امتیاز نشانگر:  12: جمع امتیازات -

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 2امتیاز هر نشانگر:  امكانات و خدمات رايانه اي  - 0-1

 

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نیاز هاي گروه 

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

 نسبتاً مطلوب         نشجو يك كامپيوتر وجود داردنفر  دا  4-6ء هربازا -

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

 * 

 امتیاز 5/1

 

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

 .ات رايانه اي استفاده مي نمايدهيأت علمي از امكانات و خدمصد ازدر 08بيش از  -

 مطلوب         

نسبتاً هيأت علمي از امكانات و خدمات رايانه اي استفاده مي نمايددرصد از 68-08بين  -

 مطلوبنسبتاً                

 هيأت علمي از امكانات و خدمات رايانه اي استفاده مي نمايدرصد از د 68كمتر از  -

 نامطلوب          

* 

 امتیاز 2

  

 خارجي با نیاز گروه تناسب مجالت علمي داخلي و 

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نياز هاي گروه موجود  08بيش از  -

 مطلوب          است.

درصد از مجالت علمي داخلي و خارجي مرتبط با نياز هاي گروه موجود  08 -68بين  -

 نسبتاً مطلوب              است.

رجي مرتبط با نياز هاي گروه موجود درصد از مجالت علمي داخلي و خا 68كمتر از  -

 نامطلوب         است.

 * 

 امتیاز 5/1

 

 وجود متخصص و مسئول كامپیوتر در سايت 

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

        مطلوب                                                                                                                    

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

 نسبتاً مطلوب                                                                                  دارد.

 نامطلوب   مپيوتر مراجعه مي نمايددر مواقع لزوم متخصص به سايت كا          -

* 

 امتیاز 2

  

 دسترسي به اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني 

 از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني هستند. %08بيش از  -

 مطلوب         
رساني  درصد از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطالع 68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب             هستند

درصد از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني  68كمتر از  -

 نامطلوب .         هستند

* 

 امتیاز 2

  

 *   تناسب فضاي سايت كامپیوتري با تعداد دانشجويان 
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  طلوبم.  موجود استبه ازاي هر دانشجو يك متر مربع فضا در سايت  -

  نسبتاً مطلوب       .موجود استدانشجو يك متر مربع فضا در سايت 0-3به ازاي هر  -

  نامطلوب .موجود است نفر دانشجو يك متر مربع فضا در سايت  3براي بيش از -

 امتیاز 1

، امتیاز مالك: 13امتیاز نشانگر:  12: جمع امتیازات

11/1 

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 0امتیاز هر نشانگر:  كارگاه ها و آزمايشگاه ها  ك:مال -  4-1

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 آزمايشگاه متناسب با رشته هاي تحصیلي گروه  فضاي

 بمطلو شجو يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است.دان نفر 1-0بازاء   -

 نسبتاً مطلوبگاه اختصاص داده شده است.نفر  دانشجو يك متر مربع فضا در آزمايش 3-4بازاء  -

  نامطلوب       نفر  به باال يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است. 0هر بازاء  -

  * 

 امتیاز 1

 تناسب امكانات كارگاه ها و آزمايشگاه با دروس عملي 

 نظر گرفته است. با دروس عملي در امكانات آزمايشگاهي موجود متناسب صد از در 08بيش از  -

 مطلوب          

 نسبتاً مطلوب      امكانات آزمايشگاهي متناسب با دروس عملي است. درصد از  68-08بين  -

 نامطلوب            امكانات آزمايشگاهي متناسب با دروس عملي است.رصد از د 68كمتر از  -

 * 

 امتیاز 2

 

 تجهیز به موقع وسائل آزمايشگاهي ساز و كار

شروع نيم سال تحصيلي درخواست وسائل آزمايشگاهي در شورا مطرح و اقدام به تهيه مي  قبل از -

 مطلوب         .گردد

 در موقع الزم درخولست تأمين وسايل آزمايشگاهي در شورا مطرح و اقدام به تهيه مي گردد -

نسبتاً                 

 مطلوب

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

 * 

 امتیاز 2

 

 دسترسي دانشجويان  به آزمايشگاه و كارگاه 

 مطلوب  از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستنددرصد  08بيش از  -

نسبتاً     دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند درصد از 08  -68بين  -

 مطلوب 

            درصد از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند 68كمتر از  -

 نامطلوب 

* 

 امتیاز 0

  

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

 مطلوب     حضور تمام وقت مسئول آزمايشگاه و كارگاه -

 نسبتاً مطلوب        س عملي حضور داردمسئول آزمايشگاه در ساعات ارائه درو -

 نامطلوب         آزمايشگاه و يا كارگاه فاقد مسئول است -

* 

 امتیاز 0

  

 2/2، امتیاز مالك:11امتیاز نشانگر: 15 جمع امتیازات: -

 وضعیت مالك:  نسبتا مطلوب
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 0امتیاز هر نشانگر:  امكانات سمعي و بصري    مالك : - 5-1

 

 نامطلوب بتأ مطلوبنس مطلوب نشانگر

 راهم سازي به موقع وسايل كمك آموزشي ف

در شروع نيم سال تحصيلي شوراي گروه در رابطه با بررسي و تجهيز  وسائل كمك آموزشي  -

  مطلوب       تشكيل ميگردد.

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

  نامطلوب  ين اعتبار تهيه مي شود.ي در صورت تأمامكانات آموزش -

 * 

 امتیاز 2

 

 تناسب وسائل آموزشي با نیاز هاي گروه 

دروس گروه با توجه به ماهيت آن وسايل آموزشي در نظر گرفته صد از در 08بيش از  براي -

 مطلوب       شده است.

شي در نظر گرفته شده دروس گروه متناسب با ماهيت آن وسائل آموز درصد از  68-08براي  -

 نسبتاً مطلوب          است.

نظر گرفته  دروس گروه متناسب با ماهيت آن وسايل آموزشي دررصد از د 68كمتر از  براي -

 نامطلوب        شده است.

 * 

 امتیاز 2

 

 وزشي گروهبه روز بودن وسايل آم

 وبمطل .سال اخير تهيه شده است 0وسايل آموزشي در درصد از  08بيش از  -

 نسبتاً مطلوب سال اخير تهيه شده است. 0در صد از وسايل آموزشي در  68-08بين  -

 نامطلوب سال اخير تهيه شده است. 0در صد از وسائل آموزشي در  68كمتر از  -

 * 

 امتیاز 2

 

 وجود برنامه مدون براي استفاده از وسائل آموزشي 

 مطلوب.      آن استفاده مي كندوسايل آموزشي در دسترس هيأت علمي است و به سهولت از  -

 مسئوليت استفاده از وسائل به عهده يك نفر است كه با اساتيد هماهنگ مي نمايد. -

 نسبتاً مطلوب               

 نامطلوب .    در گروه در اختيار برخي از اعضاي هيأت علمي است استفاده از وسائل آموزشي -

* 

 امتیاز 0

  

 ايج پژوهشي امكانات گروه براي انتشار نت

درصد امكانات الزم براي انتشار نتايج پژوهشي در اختيار اعضاي هيأت علمي و  08بيش از  -

 مطلوب      دانشجويان وجود دارد.

درصد امكانات الزم براي انتشار نتايج پژوهشي در اختيار اعضاي هيأت علمي و  68-08بين  -

 نسبتاً مطلوب      دانشجويان وجود دارد.

درصد امكانات الزم براي انتشار نتايج پژوهشي در اختيار اعضاي هيأت علمي و  68كمتر از  -

 نامطلوب      دانشجويان وجود دارد.

 * 

 امتیاز 2

 

 2/2، امتیاز مالك:11امتیاز نشانگر:  15 جمع امتیازات:

 وضعیت مالك: نسبتا مطلوب
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 پايان نامه ها، فرصت هاي مطالعاتي و سمینارهاعامل: 7

 0امتیاز هر نشانگر:  الك: كیفیت پايان نامه ها م  - 1-7

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود مستندات مربوط به  آيین نامه و مقررات پايان نامه 

نحوه تدوين پايان نامه و وظائف اساتيد كتاب آيين نامه و مقررات پايان نامه با شرح كامل  -

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

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

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب  در گروه مستندات مربوط به آيين نامه و پايان نامه وجود ندارد -

 * 

 امتیاز 2

 

 روه میزان رعايت آيین نامه و مقررات پايان نامه توسط اعضاي گ

صد از آيين نامه و مقررات پايان نامه  توسط اساتيد راهنما و دانشجويان رعايت در 08بيش از  -

 مطلوب        .مي گردد

راهنما و دانشجويان رعايت مي درصد از آيين نامه و مقررات توسط اساتيد  68 -08بين  -

 نسبتاً مطلوب          گردد.

قررات توسط اساتيد راهنما و دانشجويان رعايت مي ز آيين نامه و مرصد اد 68كمتر از  براي -

 نامطلوب          گردد.

  * 

 امتیاز 1

 برنامه ريزي مدون در خصوص ارزيابي تكويني پايان نامه 

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

 مطلوب         .گردد

نشجويي با حضور دانشجويان در رابطه با پيشرفت پايان نامه ارائه مي هرسال يك سميناردا -

 نسبتاً مطلوب         .گردد

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

* 

 امتیاز 0

  

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

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

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

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

 * 

 امتیاز 2

 

 يان نامه ها با تخصص اعضا ي كمیته تناسب عناوين پا

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

 مطلوب         شوند.

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

 نسبتاً مطلوب        .مي شوند

 نامطلوب ر اساس ظرفيت گروه تعيين مي شودما و مشاوران پايان نامه ها باساتيد راهن -

* 

 امتیاز 0

  

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

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

نسبتاً هنمايي استاد  جهت كتابخانه گروهانشجو با راتهيه خالصه نتايج پايان نامه توسط د -

  مطلوب

* 

 امتیاز 0
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  نامطلوببرنامه خاصي براي استفاده از نتايج پايان نامه پيش بيني نشده است -

 00/2، امتیاز مالك:14امتیاز نشانگر:  18جمع امتیازات:

 مطلوبنسبتا وضعیت مالك: 
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 0امتیاز هر نشانگر:                                                گزار شده توسط گروه مالك: سمینارها و همايش هاي بر  -2-7

 

 نامطلوب نسبتأ مطلوب مطلوب نشانگر

 وجود ساز و كار مدون و مستند در خصوص سیاست هاي گروه در برگزاري سمینار ها

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

طور موردي يك كميته اجرايي سمينار تشكيل و امور مربوط به سمينارها را پيگيري مي نمايدب -

 نسبتاً مطلوب         

  نامطلوب    بندرت در گروه سمينار تشكيل مي شود -

 * 

 امتیاز 2

 

 شركت اعضاي هیأت علمي و محققین در برگزاري سمینار 

وط به رشته در سمينار شركت مي كنند.درصد اعضاي هيأت علمي و محققين مرب 08بيش از  -

 مطلوب         

 نسبتاً مطلوب  اعضاي هيأت علمي و دانشجويان مربوط به گروه در سمينار شركت مي كنند -

 نامطلوب    .اعضاي هيأت علمي در سمينار شركت مي كنند -

 * 

 امتیاز 2

 

 تعداد سمینارهاي برگزارشده

 مطلوب    يك سمينار در پايان هر نيم سال تحصيلي -

 نسبتاً مطلوب    يك سمينار در پايان هر سال تحصيلي -

 نامطلوب    كمتر از يك سمينار در هر سال تحصيلي -

 * 

 امتیاز 2

 

 ه از نتايج سمینارهاي برگزار شدهاستفاد

كميته ويژه اي تشكيل و نتايج سمينار را بررسي و دستاوردهاي آن را در پس از پايان سمينار  -

 مطلوب      قرار مي دهد.اختيار ذينفعان 

 نسبتاً مطلوب   .نتايج سمينار بصورت مقاله در اختيار ذينفعان قرار مي گيرد -

 نامطلوب      .مينار منتشر نمي شودنتايج س -

* 

 امتیاز 0

  

 تشويق و ترغیب دانشجويان در برگزاري همايش هاي دانشجويي 

در اختيار گذاشتن امكانات و  ان وحمايت آنتشويق دانشجويان به تشكيل كميته دانشجويي و  -

 مطلوب  توسط مدير گروه و اعضاي هيأت علمي تجهيزات الزم براي آنان

 نسبتاً مطلوب    شويق دانشجويان به تشكيل كميته دانشجويي -

د.سياست ويژه ايي براي مشاركت دانشجويان در برگزاري سمينارهاي دانشجويي وجود ندار -

 نامطلوب          

* 

 امتیاز 0

  

 4/2، امتیاز مالك: 12امتیاز نشانگر:  15 جمع امتیازات: -

 وضعیت مالك: مطلوب
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 0امتیاز هر نشانگر:                                                                                          مالك: قراردادهاي پژوهشي   -0-7

 

نسبتأ  مطلوب نشانگر

 مطلوب

 نامطلوب

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

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

 بمطلو        .تصويب مي رسد

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

 نسبتاً مطلوب           .شي صورت مي گيردشوراي پژوه

ت علمي با ساير سازمان ها نيست.شوراي پژوهشي در جريان عقد قرارداد پژوهشي اعضاي هيأ -

  نامطلوب                     

* 

 امتیاز 0

  

 تعداد قرار دادهاي پژوهشي با ساير سازمان هاي ذيربط  -

 مطلوب دها با ساير سازمان ها همكاري دارنداعضاء از طريق عقد  قراردا درصد  08بيش از  -

نسبتاً ير سازمان ها همكاري دارند   درصد اعضاء از طريق عقد قرارداد با سا 68-08بين -

 مطلوب 

   در صد اعضاء از طريق عقد قرارداد ها با ساير سازمان ها همكاري دارند. 68كمتر از  -

 نامطلوب 

 * 

 امتیاز 2

 

 استفاده از قرارداد هاي پژوهشي يوجود ساز و كاري مشخص برا

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

 نسبتاً مطلوب .درصد معيني از از اعتبارات مربوط به قرارداد در اختيار گروه قرار مي گيرد -

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

* 

 امتیاز 0

  

 فراهم آوردن تسهیالت به منظور عقد قرار داد پژوهشي 

شرايط الزم براي عقد قراردادهاي پژوهشي بين اعضاء و سازمان هاي ذيربط كامالً فراهم است. -

 مطلوب            

.برخي از اعضاي هيأت 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 گيرد -

* 

 امتیاز 0

  

، امتیاز مالك: 11امتیاز نشانگر:  12جمع امتیازات:

75/2 

 وضعیت مالك: مطلوب
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 رديف عامل سطح مطلوبیت

مانيرسالت، اهداف، جايگاه ساز مطلوب  8 

دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و   نسبتا مطلوب

 غیر درسي

2 

 9 هیئت علمي نسبتا مطلوب

 1 دانشجو نسبتا مطلوب

 3 راهبرد هاي يادگیري/ياددهي مطلوب

 3 امكانات و تجهیزات آموزشي نسبتا مطلوب

 7 پايان نامه ها و سمینارها نسبتا مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتايج كلي
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  نگرتعداد نشا  امتیاز هر  

 نشانگر

 رديف مالك

لوبنسبتا مط  5/1 مالك رسالت و اهداف  2 8 12 

 گروه
1 

لوبنسبتا مط  33/1  5/22  2 مالك مديريت گروه 2 15 

33/2 مطلوب مالك برنامه توسعه و  3 3 8 

در  گسترش رشته ها و مقاطع

 گروه

3 

لوبنسبتا مط  3/1 مالك روند توسعه منابع  2 5 8 

 گروه
2 

وهآيين نامه ها و مصوبات گر 2 2 8 2 مطلوب  5 

55/1 مطلوب ي مشاركت اعضاي هيأت علم 2 2 5 

 در برنامه ريزي آموزشي
3 

لوبنسبتا مط  5/1  5/5 وهامكانات مالي مورد نياز گر 2 5   5 

58/1 مطلوب  5/12  مالك فعاليت هاي برون 2 5 

 دانشگاهي
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                             13/4امتیاز عامل:   

 : رسالت، اهداف، جايگاه سازماني1عامل 
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  نگرتعداد نشا  امتیاز هر  

 نشانگر

 رديف مالك

9/1 مطلوب  5/9 دوره هاي آموزشي و  مالك 2 5 

 اهداف آن
1 

لي با تناسب رشته هاي تحصي 2 5 12 2 مطلوب

يهيئت علمتخصص اعضاي   
2 

لوبنسبتا مط  

  

32/1  5/3 ضرورت بازنگري برنامه  2 2 

 درسي و دوره هاي آموزشي
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                            5/1امتیاز عامل:    

 دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و  غیر درسي: 4امل ع
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  نگرتعداد نشا  امتیاز هر  

 نشانگر

 رديف مالك

لوبنسبتا مط  3/1  1   ميهيئت علتركيب اعضاي  2 5 8 

5/2 مطلوب  11 2 5/2 موزشيمالك  فعاليت هاي آ   2 

83/1 مطلوب ي مالك  فعاليت هاي پژوهش 2 3 11 

 هيئت علمي
3 

55/1 مطلوب فعاليت هاي اجرايي  مالك 2 2 5 

 هيئت علمي
2 

لوبنسبتا مط  2/1 مالك ويژگي هاي عضو  2 5 5 

و روند ارتقاء هيئت علمي  
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                             7/1امتیاز عامل:   

 هیئت علمي: 6امل ع
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  گرنتعداد نشا  از امتی 

هر 

رگنشان  

 رديف مالك

81/1 مطلوب  5/12 لي مالك پذيرش و پيشرفت تحصي 2 8 

 دانشجويان
1 

لوبنسبتا مط ان  مالك  تركيب و توزيع دانشجوي 3 3 3 2   2 

31/2 مطلوب  25/9  2 5/2 مشاركت دانشجو در برنامه هاي  

 آموزشي گروه
3 

مالك تعامل دانشجويان با اعضاي  2 3 12 2 مطلوب

 هيئت علمي
2 

لوبنسبتا مط  33/2 ه مالك  عالقه و آگاهي دانشجويان ب 3 3 5 

 رشته تحصيلي و بازار كار
5 

لوبنسبتا مط  55/2  5/13  3 مالك  نظردانشجويان در باره گروه 2 3 

12/2 مطلوب  5/8  2 5/2 مالك  فعاليت هاي پژوهشي  

  دانشجويان 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                             1/4 متیاز عامل:ا

 دانشجو : 2امل ع
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  نگرتعداد نشا   امتیاز هر 

 نشانگر

 رديف مالك

92/1 مطلوب  5/13 مالك  الگوها و روش تدريس  2 5 

   

1 

لوبنسبتا مط ايل استفاده از منابع و وسمالك  3 5 11 2 

 آموزشي
2 

3/2 مطلوب چگونگي ارزشيابي مالك  3 5 13 

 پيشرفت تحصيلي
3 

2/2 مطلوب استفاده از بازخورد   مالك 3 5 12 

 نتايج ارزشيابي
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                         11/4 امتیاز عامل:      

 راهبرد هاي يادگیري/ياددهي :5امل ع
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  نگرتعداد نشا   امتیاز هر 

 نشانگر

 رديف مالك

لوبنسبتا مط  33/1  فضاهاي آموزشي و اداري گروه 2 3 8 

 با دوره و رشته
1 

لوبنسبتا مط  5/1 سانيالع ركتابخانه و سيستم اط 2 3 9   2 

لوبنسبتا مط  33/1  3 امكانات و خدمات رايانه اي 2 3 11 

لوبنسبتا مط  2/2 امالك كارگاه ها و آزمايشگاه ه 3 5 11   2 

لوبنسبتا مط  2/2  5 مالك امكانات سمعي و بصري 3 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                              77/1امتیاز عامل:  

 امكانات و تجهیزات آموزشي: 3امل ع
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سطح 

 مطلوبیت

كامتیاز مال رانگامتیاز نش  نگرتعداد نشا   تیاز هرام 

 نشانگر

 رديف مالك

لوبنسبتا مط  33/2  21  1 مالك كيفيت پايان نامه ها 3 3 

2/2 مطلوب مالك سمينارها و همايش هاي  3 5 12 

 برگزار شده توسط گروه
2 

55/2 مطلوب  3 مالك قراردادهاي پژوهشي 3 2 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتا مطلوب سطح مطلوبیت عامل:                             4/4امتیاز عامل:   

 پايان نامه ها و سمینارها : 7امل ع
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 گزارش توصیفی و تحلیلی و پیشنهاد ها

 

 داف و جایگاه سازمانیرسالت، اه -8عامل

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 8سطح مطلوبیت این عامل مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1 رسالت و اهداف گروه نسبتا مطلوب

 2 مدیریت گروه نسبتا مطلوب

برنامههه توسههعه و گسههترش   مطلوب

 رشته ها و مقاطع در گروه

3 

 2 روند توسعه منابع گروه مطلوب نسبتا

 5 آیین نامه ها و مصوبات گروه مطلوب

مشارکت اعضای هیأت علمي  مطلوب

 در برنامه ریزی آموزشي

3 

 5 امکانات مالي مورد نیاز گروه نسبتا مطلوب

مههالک فعالیههت هههای بههرون  مطلوب

 دانشگاهي

8 

 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

شهرکت نماینهده دانشهجویان در    "گزارش گردیهده اسهت. نشهانگر     نسبتا مطلوبضعیت این مالک در مجموع و-1

دارد که  بهبودی این نشانگر مستلزم عضویت نماینده دانشهجویان  نامطلوبی وضعیت  "جلسه شورای آموزشي گروه

شورای گروه با توجهه  در شورای گروه به منظور بازنگری اهداف مي باشد. به نظر مي رسد با  تشکیل منظم جلسات 

به نیازهای جامعه و گروه در آغاز هر ترم تحصیلي، توجه اعضای گروه به  رسالت و اهداف گروه و مورد  بازبیني قرار 

حضهور فعهال اعضهای هیعهت علمهي و      ، دادن آن، تنظیم نمودن تصمیمات شورای گهروه بهه رهورت دسهتورالعمل    

ي با اهداف گروه و وجود نظهام مهدون در گهروه بهرای پهای       دانشجویان در جلسات تشکیل شده در خصوص آشنای

 برنامه های آموزشي مبتني بر اهداف و رسالت، میتوان وضعیت این مالک را به حالت مطلوب تغییر داد.

مهي باشهد. از میهان نشهانگر ههای ایهن مهالک         نسبتا مطلوبدر مورد مالک مدیریت گروه در مجموع وضعیت -2

گزارش شده اسهت کهه مسهتلزم بررسهي دقیهق       نامطلوبی در وضعیت  "امه های آموزشيرعایت مقررات و آئین ن"

مسائل دانشجویان  توسط مدیرگروه بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشي و تلسط کامل بر این مقهررات مهي   

مهي ایشهان،   باشد. هم چنین به منظور بهبود این مالک، حضور فیزیکي بیشتر مهدیرگروه و ارتقها یهافتن مرتبهه عل    

 تشکیل به موقع کالس های درسي بر اساس برنامه درسي مدون و تقویم دانشگاهي، برگزاری منظم جلسات شورای 
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آموزشي گروه و ارسال نتایج به دانشکده، الکترونیک بودن نظام مدیریت اطالعات با  نظارت و مراقبت مستقیم مدیر 

 رت مدیر گروه، الزامي مي باشد.با نظا هیعت علميگروه و  مستند بودن شرح وظایف 

  3از  33/2دارد . امتیاز کسب شده  مطلوبیوضعیت  مالک برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه -3

نسببتا  ، وضعیت ”سال اخیر 5تکمیلي در  میزان رشد دانشجویان تحصیالت“، است. از میان نشانگر های این گروه

نفهر   19آغهاز گردیهده و تهاکنون از     1395یلهي در ایهن دانشهکده از مهرمهاه    صهیالت تکم مقطع تحدارد.  مطلوبی

نفر به مرحله دان  آموختگي رسیده اند. امید است در آینده برای پیشروی بهه سهمت    3دانشجویان پذیرفته شده، 

یج توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلي با همکاری معاونت محترم آموزشي و مدیریت محترم تحصیالت تکمیلي به تدر

 به تاسیس دیگر رشته های پرستاری بپردازیم.

رونهد توسهعه منهابع    “دارد، نشهانگر   نسبتا مطلبوبی که در مجموع وضهعیت   روند توسعه منابع گروه مالکدر  -2

رونهد توسهعه تعهداد    “از طرفي برای نشانگر  دارد. نامطلوبیوضعیت  ”سال اخیر 5فیزیکي، امکانات و تجهیزات در 

نسببتا  ،  وضعیت ”تدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشي وپژوهشي گروه“و  ”اعضای هیعت علمي

گزارش شده است. بنابراین با توجه بیشتر مسعول محترم تحصیالت تکمیلي دانشگاه و به ویژه همکهاری و   مطلوبی

گروه  و تدوین  ت علميهیعمساعدت معاون محترم آموزشي در تامین منابع فیزیکي وتجهیزات گروه، افزای  تعداد 

برنامه مدون و تشکیل جلسات ویژه به منظور توسعه فعالیت های آموزشي و پژوهشي گروه، وضعیت این مالک ارتقا 

 مي یابد. 

مالک آیین نامه ها و مصوبات گروه باالترین امتیاز ممکن را کسب کرده است که نشان مي دهد هم مدیرگروه و  -5

 و کارکنان این بخ  به اجرای آیین نامه ها کامال پایبند هستند.هم سایر اعضای هیعت علمي 

است که نشان دهنهده   55/1 مشارکت اعضای هیأت علمي در برنامه ریزی آموزشيامتیاز کسب شده در مالک  -3

مي باشد. با تشکیل حداقل یک جلسه در پایان ترم به منظور بررسي وضعیت آموزشي با حضور  مطلوبی وضعیت 

یعت علمي و همچنین تدوین مقررات خاص توسط گروه، به منظور ارتقا کیفیت پایان نامه ها و طرح ههای  اعضای ه

 پژوهشي، امتیاز این مالک کامل مي گردد.

 

قرار دارد. نظر بهه ایهن کهه سهرانه هزینهه ههای        نسبتا مطلوبیمالک امکانات مالي مورد نیاز گروه در وضعیت  -5

گزارش شده است، پی  بیني مي شود با توجه بیشهتر   نا مطلوبیته ها در وضعیت آموزشي دانشجو، دوره ها و رش

مسعولین محترم دانشگاه و به ویژه همکاری و مساعدت معاون محترم توسهعه و منهابع انسهاني و بها طراحهي و بهه       

 . کارگیری یک برنامه مالي مناسب برای گروه در جهت هزینه کردن بودجه، وضعیت موجود بهبود مي یابد

قرار دارد. افهزای  تعهداد اعضهای     مطلوبیدر وضعیت  58/1فعالیت های برون دانشگاهي گروه با کسب امتیاز  -8

گروه که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذی ربط و انجمن ها شرکت مي نمایند، فراهم نمودن زمینه مساعد در 

ه ها و مجامع علمي زمینه ارتقها ایهن مهالک را    مشارکت اعضای هیعت علمي در فعالیت های برون دانشگاهي، کنگر

 فراهم خواهد ساخت.
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 دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیر درسی -2عامل

مالک بهه ترتیهب ذیهل مهي      3مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از نسبتا  سطح مطلوبیت این عامل 

 باشد:

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

موزشهي و  دوره های آ مالک مطلوب

 اهداف آن

1 

تناسب رشته های تحصهیلي   مطلوب

هیعههت بهها تخصههص اعضههای 

 علمي

2 

 نسبتا مطلوب

  

ضههرورت بههازنگری برنامهههه   

 درسي و دوره های آموزشي

3 

 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

ده ی وضهعیت  اسهت کهه نشهان دهنه     2از  9/1امتیاز کسب شده در نشانگر دوره ههای آموزشهي و اههداف آن،     -1

 مي باشد که با تشکیل دوره های آموزشي و برنامه بازآموزی به طور منظم، امتیاز کامل به دست مي آید. مطلوب

را  2از  2دارد و امتیهاز   مطلبوبی مالک تناسب رشته های تحصیلي با تخصص اعضای هیعت علمهي، وضهعیت    -2

 کسب نموده است.

دارد. نشهانگر   نسببتا مطلبوبی  ره های آموزشي در مجموع وضهعیت  مالک ضرورت بازنگری برنامه درسي و دو -3

قهرار دارد کهه بها     نسببتا مطلبوبی  در وضعیت  "تناسب برنامه های درسي با نیاز های جامعه از نظر عیعت علمي"

توجهه  "بررسي محتوای میزان بیشتری از دروس و اهداف دوره  این وضعیت بهبود مي یابد. همچنین برای نشهانگر  

گزارش شده است که ایهن مهورد نیهاز بهه      نامطلوبی ، وضعیت"هیعت علمي به سرفصل های مصوب دروساعضای 

توجه بیشتر اعضای هیعت علمي به سرفصل های دروس دارد و رعایت این تمامي سرفصل ها از سمت اعضای هیعت 

 علمي الزامي مي باشد.
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 هیئت علمی -9عامل  

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

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1   هیعت علميترکیب اعضای  نسبتا مطلوب

 2 مالک  فعالیت های آموزشي مطلوب

مالک  فعالیت های پژوهشي  مطلوب

 هیعت علمي

3 

فعالیت ههای اجرایهي    مالک مطلوب

 هیعت علمي

2 

مههالک ویژگههي هههای عضههو   لوبنسبتا مط

 و روند ارتقاء هیعت علمي

5 

 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

ترکیب اعضهای هیعهت علمهي    "قرار دارد. نشانگر  نسبتا مطلوبیمالک ترکیب اعضای هیعت علمي در وضعیت  -1

مي اعضای هیعت علمهي بهه رتبهه    قرار دارد که با ارتقای مرتبه عل نامطلوبیدر وضعیت  "گروه از نظر مرتبه علمي

نیهز   "مهدعو  هیعت علميمیزان استفاده و استقبال گروه از اعضای "دانشیاری و باالتر، این نشانگر مطلوب مي شود. 

گزارش شده است که با داشتن یک برنامه مدون مبني بهر اسهتفاده از اسهاتید مهدعو جههت       نامطلوبیدر وضعیت 

ع و هم چنین تدریس دروس تخصصي به طوری که در تدریس بی  از نیمي از مشاوره پایان نامه متناسب با موضو

 دروس تخصصي از ایشان استفاده شود، این نشانگر بهبود مي یابد.

 را کسب نموده است. 5/2از  5/2دارد و نمره  مطلوبیمالک فعالیت های آموزشي در گروه پرستاری وضعیت  -2

را کسب نمهوده اسهت.    2از  83/1دارد و نمره  مطلوبیتاری وضعیت مالک فعالیت های پژوهشي در گروه پرس -3

افزای  تعداد مقاالت چاپ شده اعضای هیعت علمي در مجالت معتبر داخلي و خارجي و همکاری  دررد بیشهتری  

و اجرایهي، سهبب    هیعهت علمهي  دررد( در سمینارها و کنفرانس ها بهه عنهوان   35از اعضای هیعت علمي )بی  از 

 این مالک خواهد شد.مطلوب شدن 

گزارش شده است. فراهم شهدن زمینهه    مطلوبیدر مجموع وضعیت  هیعت علميدر مالک فعالیت های اجرایي  -2

مناسب جهت عضویت اعضای هیعت علمي گروه در هیأت ممتحنه و ارزشیابي و افزای  همکاری اعضها در فعالیهت   

 مي گردد. های اجرایي خارج دانشگاه، موجب ارتقای بیشتر این مالک

 2نشانگر نهامطلوب و   3دارند،  نسبتا مطلوبیدر مالک ویژگي های عضو هیعت علمي و روند ارتقا که وضعیت  -5

نشانگر مطلوب مشاهده مي شود. در رورتي که وضعیت استخدامي اعضای هیعت علمي بهه رهورت رسهمي باشهد،     
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علمي با مرتبه استادیاری، دانشیاری و باالتر به ارتقا اعضای هیعت علمي در زمان مقرر رورت گیرد و اعضای هیعت 

 کار گرفته شوند،  وضعیت این مالک مطلوب خواهد شد.

 

 : دانشجو1عامل

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

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

تحصهیلي  مالک پهذیرش و پیشهرفت    مطلوب

 دانشجویان

1 

 2 مالک  ترکیب و توزیع دانشجویان   نسبتا مطلوب

مشههارکت دانشههجو در برنامههه هههای    مطلوب

 آموزشي گروه

3 

مالک تعامهل دانشهجویان بها اعضهای      مطلوب

 هیعت علمي

2 

مالک  عالقه و آگاهي دانشجویان بهه   نسبتا مطلوب

 رشته تحصیلي و بازار کار

5 

 3 ظردانشجویان در باره گروهمالک  ن نسبتا مطلوب

مهههالک  فعالیهههت ههههای پژوهشهههي   مطلوب

  دانشجویان 

5 

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

نشانگر، نشانگر  8قرار دارد. از بین  مطلوبیمالک پذیرش و پیشرفت تحصیلي دانشجویان در مجموع در وضعیت -1

دارد که  با تشویق و فراهم کهردن زمینهه    نامطلوبیوضعیت  "میزان دانشجویان استفاده کننده از بورس تحصیلي"

 "برای دانشجویان جهت استفاده از بورس تحصیلي، این نشانگر به وضعیت مطلهوب مهي رسهد. ههم چنهین نشهانگر      

 نسبتا مطلبوبی وضعیت  "نسبت دانشجویان مشروطي، انصرافي، اخراجي، به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلي

ر با تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه در آن هها جههت ادامهه تحصهیل و تهالش بیشهتر بهه منظهور         دارد. این نشانگ

 یادگیری و مطالعه، مي تواند ارتقا یابد.

گزارش شده است. بهتر است نسبت دانشجویان پسهر   نسبتا مطلوبمالک ترکیب و توزیع دانشجویان در گروه  -2

دارد ها و بهر اسهاس ماهیهت رشهته حفه  شهود و بها پهذیرش بیشهتر          و دختر در هر رشته تحصیلي مطابق با استان

 دانشجویان پسر میتوان این مالک را در وضعیت مطلوبي قرار داد.

گهزارش شهده   مطلوبی در وضعیت  5/2از  31/2مالک مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشي گروه، با امتیاز  -3

گهزارش شهده   نسبتا مطلوبی در وضعیت  "مه ریزی آموزشيشرکت دانشجویان در جلسات برنا"است. تنها نشانگر 

است که میتوان با شرکت دادن  نماینده دانشجویان به عنوان عضو جلسه در کلیه جاسات آموزشهي ایهن نشهانگر را    

 ارتقا داد.
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را کسهب کهرده    2از  2قهرار دارد و امتیهاز    مطلوبیمالک تعامل دانشجویان با اعضای هیعت علمي در وضعیت  -2

 ست.ا

گزارش شده است. این  نسبتا مطلوبمالک عالقه و آگاهي دانشجویان به رشته تحصیلي و بازار کار در مجموع  -5

مالک با برگزاری جلسات توجیهي منظم و بازدید از گروه همراه با کتابچه و نشریات راهنما و تکمیل پرسه  نامهه   

 مي تواند به وضعیت مطلوبي دست  یابد.مشخص در بدو ورود و بررسي و تحلیل میزان عالقه دانشجو 

نشانگر دارد که تنها میزان رضایت دانشهجویان از   5مي باشد. این مالک  نامطلوبنظر دانشجویان درباره گروه  -3

کمیته پایان نامه و راهنمایي پایان نامه وضعیت مطلوبي دارد و سایر نشانگر ها وضعیت نسبتا مطلوبي دارند. بنابراین 

مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی درسي گروه و اعمال نظرات آن هها میتهوان نشهانگر رضهایت از برنامهه      با ایجاد 

ریزی درسي و راهبرد های یاددهي یادگیری را بهه وضهعیت مطلهوبي مهي رسهد. شایسهته اسهت معاونهت محتهرم          

ا وضهعیت نشهانگر رضهایت از    دانشجویي نسبت به تامین امکانات رفاهي دانشجویان تحصیالت تکمیلي اقدام نماید ت

امکانات رفاهي به وضعیت مطلوب برسد. همچنین همکاری معاون محترم آموزشي و مدیر محترم تحصیالت تکمیلي 

نسبت به تامین امکانات و تجهیزات آموزشي در این راستا منجر به ارتقای نشهانگر رضهایت از امکانهات و تجهیهزات     

ا تمرکز بیشتر مدیرگروه بر نیازههای دانشهجویان و اختصهاص دادن زمهان     آموزشي مي گردد. رضایت از مدیرگروه ب

 بیشتر برای شرکت در جلسات هم اندیشي آن ها، میتواند به سطح مطلوبي برسد.

مقهاالت  "گزارش شده اسهت. نشهانگر    مطلوبی فعالیت های پژوهشي دانشجویان تحصیالت تکمیلي در وضعیت -5

دارنهد،  بها مشهارکت بیشهتر      نسببتا مطلبوبی  کهه وضهعیت    "ای پژوهشيعلمي و دانشجویان مشغول در طرح ه

دانشجویان  در طرح های پژوهشي گروه و افزای  تعداد مقاالت علمي دانشجویان به نحوی که به ازای هر دانشهجو  

 یک مقاله چاپ شود، مي تواند به وضعیت مطلوب ارتقا یابد.
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 راهبرد های یادگیری/ یاددهی -5عامل 

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

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1  مالک  الگوها و روش تدریس   مطلوب

اسهههتفاده از منهههابع و مهههالک  نسبتا مطلوب

 وسایل آموزشي

2 

چگهههونگي ارزشهههیابي مهههالک  مطلوب

 پیشرفت تحصیلي

3 

اسههتفاده از بههازخورد  الک  مهه مطلوب

 نتایج ارزشیابي

2 

  

 حال به تفسیر تک تک مالک ها مي پردازیم:

را کسب نموده است که نشان مي دهد   2از  92/1دارد و امتیاز مطلوبی  مالک الگوها و روش تدریس وضعیت -1 

ارآمد اهتمام خاص مبذول تحصیالت تکمیلي گروه پرستاری نسبت به استفاده از الگوها و روش تدریس مناسب و ک

داشتند و تمام همت و تالش خود را ررف این مالک نموده است. اگر اساتید و اعضای هیعت علمي در امر تدریس و 

ارزشیابي توجه بیشتری به تفاوت های فردی دانشجویان نمایند، این نشانگر از وضعیت نسبتا مطلهوب بهه وضهعیت    

 مطلوب مي رسد.

دارد. در رورتي که اساتید و اعضای هیعت علمي برنامه زمانبندی  نسبتا مطلوبیوضعیت این مالک در مجموع  -2

شده ای برای حضور فعال دانشجویان در کتابخانه در هر ترم داشته باشند و همچنین تدابیری اتخاذ شود که تعهداد  

هفتهه در   11- 15ط  بهه  ساعات استفاده دانشجویان از سایت به منظور جست و جوی مقاالت و .... به طهور متوسه  

ساعت افزای  یابد، این دو نشانگر از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب نزدیهک مهي شهوند. ههم چنهین نشهانگر       

قرار دارد کهه انتظهار مهي رود     نسبتا مطلوبیدر وضعیت  "از منابع  ووسایل کمک آموزشي هیعت علمياستفاده "

هیعهت  ایل کمک آموزشي متنوعي را در اختیار تمامي اعضهای  جهت ارتقای این مورد،  معاونت محترم آموزشي وس

 قرار دهد. علمي

گزارش شده است. تنها یکي از نشانگر ها وضعیت  مطلوبوضعیت مالک چگونگي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي   -3

وانهد بهه   نسبتا مطلوبي دارد که در رورت افزای  ارزشیابي پایاني بر اساس آزمون های استاندارد این نشانگر مهي ت 

 وضعیت مطلوب برسد.

کسب کرده اسهت.  دررهورت بررسهي و ارزشهیابي  پیشهرفت       3از  2/2این مالک وضعیت مطلوبي دارد و نمره  -2

دررهد   81طي جلساتي در پایان ترم، همچنین بررسي  بی  از  هیعت علميدانشجویان توسط مدیرگروه و اعضای 

و تنظیم گزارش آن  و تحلیل تمامي آزمون ها در پایان هر ترم،  توسط مدیر گروه  هیعت علميمستندات ارزشیابي 

 نمره این مالک کامل میگردد.
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امكانات و تجهیزات آموزشی -3عامل   

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

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

های آموزشي و اداری گهروه  فضا نسبتا مطلوب

 با دوره و رشته

1 

 2 کتابخانه و سیستم اطالع رساني نسبتا مطلوب

 3 امکانات و خدمات رایانه ای نسبتا مطلوب

 2 مالک کارگاه ها و آزمایشگاه ها نسبتا مطلوب

 5 مالک امکانات سمعي و بصری نسبتا مطلوب

 

 

 

 :حال به بررسي تک تک این مالک ها مي پردازیم

با توجه به امتیاز نشانگر های این مالک، در رورتي که کالس های درسي ) فضاهای آموزشي( متناسب با رشته  -1

تحصیلي و تعداد دانشجویان افزای  یابد،  به هر یک از اساتید و اعضای هیعهت علمهي دفتهر کهار مجهزا همهراه بها        

نت پرسرعت، چهاپگر، ذخیهره اطالعهات و ..بهه منظهور      تجهیزات اداری، دفتری، رایانه ای از قبیل دسترسي به اینتر

پرداختن موثر به فعالیت های آموزشي و پژوهشي اختصاص یابد، یک سالن کنفهرانس مناسهب، کارگهاه آموزشهي و     

نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلي یهک   5-11سالن امتحاني برای گروه آموزشي وجود داشته باشد و به ازای هر 

ر پرداختن به امور پژوهشي وجود داشته باشد، وضعیت این مالک از نسبتا مطلوب به مطلوب ارتقا اتاق کار  به منظو

 مي یابد.

تناسهب  فضهای کتابخانهه بها     "قرار دارد. نشانگر  نسبتا مطلوبیدر وضعیت  2از  5/1این مالک با کسب امتیاز  -2

ز بهه توجهه و اقهدام سهریعتر مسهعولین محتهرم       قرار دارد که این مورد نیا نامطلوبیدر وضعیت  "تعداد دانشجویان

آموزشي و توسعه دانشگاه در جهت گسترش بیشتر فضای کتابخانه دارد. در مورد سایر نشانگرهایي که در وضهعیت  

نسبتا مطلوب قرار دارند، مي بایستي با همکاری مسعول محترم تحصیالت تکمیلي دانشکده، معاون محترم آموزشي 

هایي جهت افزای  تعداد کتاب های موجود متناسب با نیاز های دانشجویان، تامین دسترسي  و توسعه، برنامه ریزی

به مجالت علمي داخلي و خارجي متناسب با نیاز های گروه، افزای  ساعات کاری کتابخانه و مرکز اطالع رساني به 

 رورت شبانه روزی و افزای  امکانات تایپ و تکثیر کتابخانه طراحي و اجرا گردد.

با توجه به وضعیت نشانگرهای این مالک، فضای سایت کامپیوتری متناسب بها تعهداد دانشهجویان نمهي باشهد.       -3

همچنین امکانات و خدمات رایانه ای و دسترسي به مجالت علمي داخلي و خارجي تناسب کافي بها نیازههای گهروه    
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ون محترم آموزشي و معاون محتهرم توسهعه   ندارد که این موضوع مستلزم اقدام سریع جهت رفع این نیاز توسط معا

 مي باشد.

گزارش شده است. با توسعه فضهای آزمایشهگاه هها و کارگهاه هها       نسبتا مطلوبوضعیت این مالک در مجموع  -2

متناسب با رشته های تحصیلي گروه، افزای  امکانات آزمایشگاه ها و  کارگاه ها متناسب با دروس عملي و پیگیهری  

ن وسایل آزمایشگاهي مورد نیاز وضعیت این مالک ارتقا مي یابد که این امر نیز به توجه و اقهدام  به موقع جهت تامی

 سریع مسعول محترم تحصیالت تکمیلي و معاونت آموزشي و توسعه نیاز دارد.

م قرار دارند. با برنامه ریزی های مسعولین محتر نسبتا مطلوبیتقریبا تمامي نشانگرهای این مالک در وضعیت  -5

تحصیالت تکمیلي و آموزش به منظور تناسب وسایل آموزشي با تمامي نیازهای گروه، بهه روز بهودن تمهام وسهایل     

و دانشهجویان،   هیعت علميآموزشي، افزای  امکانات الزم و در درسترس جهت انتشار نتایج پژوهشي توسط اعضای 

 وضعیت این مالک مطلوب مي گردد.
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 یان نامه ها، فرصت های مطالعاتی و سمینارهاپا -7 عامل

 

 مالک به ترتیب ذیل مي باشد: 3مطلوب گزارش گردیده است. این عامل متشکل از نسبتا سطح مطلوبیت این عامل 

 ردیف مالک سطح مطلوبیت

 1 مالک کیفیت پایان نامه ها مطلوبنسبتا 

مالک سمینارها و همای  ههای   مطلوب

 برگزار شده توسط گروه

2 

 3 مالک قراردادهای پژوهشي مطلوب

 

 حال به تفسیر تک تک این مالک ها مي پردازیم:

 نبامطلوبی  در این مهالک در سهطح    "میزان رعایت آیین نامه و مقررات پایان نامه توسط اعضای گروه"نشانگر  -1

مفاد آیین نامه و مقهررات پایهان   قرار دارد. این موضوع، مستلزم پایبندی بیشتر اساتید راهنما و دانشجویان گروه به 

نامه و نظارت بیشتر شورای تحصیالت تکمیلي گروه در جهت اجرای این آیین نامه و مقررات مي باشد. ههم چنهین   

با شرح کامل نحوه تدوین پایان نامه و وظایف اساتید راهنما، مشاور مي بایستي کتاب آیین نامه و مقررات پایان نامه 

 بر روی سایت و همچنین در دسترس تمامي اعضای گروه قرار داشته باشد. و داوران پایان نامه 

گهزارش شهده اسهت. وجهود سهاز و کهار مهدون و مسهتند در خصهوص           مطلوب وضعیت این مالک در مجموع -2

سیاستهای گروه در برگزاری سمینار، برگزاری منظم سمینار ها در گروه به طوری کهه یهک سهمینار در پایهان ههر      

یلي برگزار گردد و تشویق و ترغیب اعضای هیعت علمي و محققین مربوط به رشته به منظور شهرکت  نیمسال تحص

 در سمینارها، میتواند موجب امتیاز کامل این مالک گردد.

قرار دارد. با افزای  تعهداد قراردادههای    مطلوبیرا کسب کرده است و در وضعیت  3از  55/2این مالک امتیاز  -3

 مي رسد. 3زمان های ذیربط نمره کسب شده به پژوهشي با سایر سا
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 جدول گانت موارد نیازمند ارتقا

 

 رسالت، اهداف، جايگاه سازماني -8

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933سال 

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

و اهداف در وجود سند رسالت    

گروه  و توجه وبازبیني توسط 

 اعضاي گروه
 

1 

 برگزاري منظم و افزايش تعداد   

جلسات اعضاي هیات علمي در 

  تدوين اهداف گروه 

2 

شركت نماينده دانشجويان در    

 جلسه شوراي آموزشي گروه 
 

3 

دستورالعمل هاي تدوين وجود    

شده در گروه به منظور بررسي 

  هداف گروهمیزان تحقق ا
 

2 

 و  اعضاي هیات علمي حضور فعال   

 جلسات تشكیل شده دانشجويان در

خصوص آشنايي با اهداف در

 گروه 
 

5 

قابلیت هاي و تمام تصريح    

صالحیت هاي مورد انتظار از 

 دانش آموختگان 
 

3 

وجود نظام مدون براي پايش    

برنامه هاي آموزشي مبتني بر 

 اهداف و رسالت 
 

5 



77 

 

 8 ارتقاي مرتبه علمي مديرگروه   

 9 افزايش ساعات حضور مدير گروه   

رعايت مقررات و آيین نامه هاي    

 آموزشي

11 

تشكیل به موقع كالس هاي درسي    

براساس برنامه درسي مدون و 

 تقويم دانشگاهي 

تشكیل منظم جلسات شوراي 

  آموزشي گروه

11 

 12 نظارت بر سیستم مديريت اطالعات    

مستندات شرح وظايف هیأت    

 علمي و نظارت بر آن 

 

13 

 12 رشد دانشجويان تحصیالت تكمیلي   

افزايش تعداد اعضاي هیئت علمي    

 گروه

15 

تدوين برنامه مدون براي توسعه    

فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي 

 گروه 

13 

تسريع در روند توسعه منابع    

 فیزيكي، امكانات و تجهیزات

15 

نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه    

دروس و تشكیل منظم كالس ها و 

مسائل آموزشي ترم جاري ) 

تشكیل حداقل يك جلسه در پايان 

 ترم(

18 

وجود آيین نامه دانشكده و گروه     

به منظور ارتقاي كیفیت پايان نامه 

 ها و طرح هاي پژوهشي

19 

وجود برنامه مالي گروه در جهت    

 كردن بودجه گروه هزينه 

 

21 

كفايت بودجه گروه براي تأمین    

 امكانات و تجهیزات مورد نیاز 

21 
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سرانه هزينه هاي آموزشي به    

تفكیك دانشجو، دوره ها و رشته 

 ها

22 

تعداد ساعاتي كه اعضاي افزايش    

گروه درجلسات ساير سازمانها و 

انجمنها به منظور خدمات مشاوره 

 ند.اي شركت مي كن

 

23 

تعداد ساعاتي كه اعضاي افزايش    

گروه در ساير دستگاها و سازمان 

ها به فعالیت هاي خارج از 

 تخصص خود مي پردازند.

 

22 
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 دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و  غیر درسي -2عامل 

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933 سال

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

وجود برنامه ها و دوره هاي    

جديد آموزشي و بازآموزي بر 

 اساس نیاز ها

1 

ايجاد تناسب برنامه هاي درسي با    

نیاز هاي جامعه از نظر هیئت 

 علمي

2 

توجه اعضاي هیئت علمي به    

سر فصل هاي مصوب تمامي 

 دروس 

3 
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 هیئت علمي - 9عامل 

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933سال 

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

ارتقا مرتبه علمي اعضاي هیأت    

 علمي گروه

1 

میزان استفاده و استقبال گروه از    

دعو ) برتر و اعضاي هیأت علمي م

)... 

2 

تعداد مقاالت چاپ شده افزايش    

اعضاء در مجالت 

معتبرعلمي/پژوهشي )داخلي و 

 خارجي( 

3 

عضويت در هیأت افزايش میزان    

هاي اجرايي و علمي سمینار ها و 

 كنفرانس ها 

 

2 

میزان عضويت در هیأت افزايش    

 هاي ممتحنه و ارزشیابي 

 

5 

فعالیت هاي  همكاري درافزايش    

 اجرايي در خارج از دانشگاه 

اعضاي  رسمي وضعیت استخدام

 هیئت علمي 

 

3 
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 دانشجو -1عامل 

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933سال 

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

ه یزان دانشجويان استفادافزايش م   

 كننده از بورس تحصیلي

1 

نسبت دانشجويان كاهش    

اخراجي به -انصرافي -مشروطي

كل دانشجويان در هر مقطع 

 تحصیلي 

 

2 

نسبت دانشجويان پسر و دختر در    

پسر و  %13)  هر رشته تحصیلي

 دختر( 43%

3 

تعداد فارغ التحصیالن در افزايش    

 هر مقطع و رشته 

 

2 

شجويان در داننماينده شركت    

 جلسات برنامه ريزي آموزشي

 

5 

انجام جلسه توجیهي و بازديد از    

گروه همراه با كتابچه و نشريات 

 راهنما در بدو ورود

3 

بررسي عالقه دانشجويان به رشته    

 تحصیلي

5 

میزان رضايت دانشجويان افزايش    

  از مديريت گروه 

8 

میزان رضايت دانشجويان افزايش    

 نامه ريزي درسي گروه  از بر

9 

میزان رضايت دانشجويان افزايش    

 از راهبردهاي ياددهي/ يادگیري

11 

میزان رضايت دانشجويان افزايش    

 از امكانات و تجهیزات آموزشي

11 
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میزان رضايت دانشجويان افزايش    

 از امكانات رفاهي دانشجويان

12 

دانشجويان مشغول افزايش تعداد    

 هاي پژوهشي  در طرح 

 

13 

 مقاالت علمي دانشجويان افزايش    

 

12 
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 راهبرد هاي يادگیري/ياددهي -3عامل 

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933سال 

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

تاد به میزان توجه اسافزايش    

 تفاوت هاي فردي دانشجويان 

1 

استفاده اعضاي هیأت علمي از    

منابع و وسايل كمك آموزشي 

 متنوع

2 

میزان استفاده دانشجويان از    

  CDامكانات اينترنت ، كامپیوتر و 

 هاي آموزشي 

 

3 

وجود برنامه زمانبندي شده براي    

 حضور فعال دانشجو در كتابخانه

2 

شیابي تكويني با هدف انجام ارز   

شناسايي مشكالت درسي 

 دانشجويان

5 

انجام ارزشیابي پاياني بر اساس    

 آزمون هاي استاندارد 

 

3 

ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي    

 هیأت علمي و تنظیم گزارش  

 

5 

ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي    

 دانشجويان

 

8 

 ساز و كار بررسي تحلیل آزمون ها   

 ي پاياني 

 

9 
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 امكانات و تجهیزات آموزشي -3عامل 

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933سال 

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

افزايش فضاي آموزشي) كالس(     

 با رشته تحصیلي 

 

1 

استفاده بهینه از فضاي هاي    

 موزشي موجود  توسط گروه آ

2 

وجود دفتر كار مستقل جهت هر    

 يك از اعضاي هیأت علمي

3 

استفاده بهینه از فضاهاي اداري    

 موجود در گروه

 

2 

وجود فضاي اختصاصي براي    

 دانشجويان تحصیالت تكمیلي

5 

تناسب فضاي كتابخانه با تعداد    

 دانشجويان

3 

نه با  نیاز تناسب كتاب هاي كتابخا   

هاي دانشجويان )كتاب هاي 

 مرجع و روزآمد مربوط به گروه(

 

5 

تناسب مجالت علمي داخلي و    

 خارجي با نیاز گروه 

8 

افزايش ساعات كار كتابخانه و    

 مركز اطالع رساني 

 

9 

ارائه امكانات پشتیباني كتابخانه )    

 تايپ و تكثیر (

11 

يانه تناسب امكانات و خدمات را   

اي با نیاز هاي گروه و تعداد 

 دانشجويان

11 
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فراهم آوردن مجالت علمي    

داخلي و خارجي متناسب با نیاز 

 گروه 

12 

تناسب فضاي سايت كامپیوتري با    

 تعداد دانشجويان 

13 

تناسب فضاي آزمايشگاه با رشته    

 هاي تحصیلي گروه 

 

12 

تناسب امكانات كارگاه ها و    

 ه با دروس عملي آزمايشگا

 

15 

ساز و كار تجهیز به موقع وسائل    

 آزمايشگاهي

 

13 

فراهم سازي به موقع وسايل    

كمك آموزشي )تشكیل شوراي 

 گروه در شروع نیمسال تحصیلي(

 

15 

تناسب وسائل آموزشي با نیاز هاي    

 گروه 

18 

به روز بودن وسايل آموزشي    

 گروه

19 

وه براي انتشار افزايش امكانات گر   

 نتايج پژوهشي 

 

21 
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 پايان نامه ها و سمینارها -7عامل 

درصد 

پیشرفت در 

 8118سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8111سال 

درصد 

پیشرفت در 

 8933سال 

مواردي كه وضعیت آن ها بايد 

 تغییر يا ارتقا يابد

 رديف

وجود كتاب آيین نامه و مقررات    

ه پايان نامه با شرح كامل نحو

تدوين پايان نامه و وظائف اساتید 

راهنما، مشاور و داوران پايان نامه 

 در گروه

1 

میزان رعايت آيین نامه و    

مقررات پايان نامه توسط اعضاي 

 گروه 

2 

وجود ساز و كار مدون و مستند    

در خصوص سیاست هاي گروه 

 در برگزاري سمینار ها

 

3 

شركت تمام اعضاي هیأت علمي    

 ققین در برگزاري سمینار و مح

افزايش تعداد سمینارهاي 

 برگزارشده

 

2 

افزايش تعداد قرار دادهاي    

پژوهشي با ساير سازمان هاي 

 ذيربط 

 

5 

 


