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مقدمه
ارزيابی آموزشی عبارت از فرآيند تعیین و فراهم آوردن داده های الزم برای قضاوت در باره موارد تصمیم گیری در
نظام آموزشی به منظور بهبود کیفیت فعالیت ها است .از ارزيابی درونی میتوان برای تعیین بازده فعالیتهای آموزش عالی
استفاده کرد و برای بهبودی آن اقدامات الزم را مشخص نمود .کاربرد ارزيابی آموزشی در نظام آموزش پزشكی از
اهمیت ويژه ای برخوردار است چرا که اين نظام بايد نیروی انسانی کارآزموده و با کیفیت مطلوب را برای ارائه مراقبتهای
بهداشتی درمانی تربیت کند .از اين رو کیفیت آموزش و پژوهش در اين نظام که به طور مستقیم با سالمتی
انسانها سروکار دارد بايد مورد ارزيابی قرار گرفته و بطور مستمر بهبود يابد .در حقیقت با کمك ارزيابی می توان به
نارسايهای عملیاتی و اجرا ی در مراحل مختلف پی برده و در صورت لزوم تغییرات الزم در فرآيند عملیات به عمل آمده
تا دستیابی به اهداف ممكن گردد.
فرآيند ارزيابی به دو صورت درونی و برونی انجام می گیرد .ارزيابی درونی ،فرآيند به تصوير کشیدن وضعیت نظام
دانشگاهی توسط خود اعضاء نظام می باشد .به طوری که خود اعضاء به طبقهبندی سواالت ارزيابی پرداخته ،روش های
گردآوری داده ها را تعیین نموده و پس از تحلیل آنها ،شخصا به قضاوت در مورد خود می پردازند تا با استفاده از نتايج
باعث بهبود امور آموزشی و پژوهشی مربوط به خود گردند .در ارزيابی برونی ،معموال از افرادی استفاده می شود که
مربوط به آن بخش يا گروه نبوده و خارج از مجموعه هستند.
ارزيابی دانشگاهی در کشورهای اروپا ی در دهه  9183میالدی آغاز شد .از کشورها ی که در اين زمینه فعالیت کرده
اند می توان فنالند ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان و هلند را نام بكرد .برخی ديگر از کشورهای اروپای غربی از جمله اسپانیا و
همینطور اروپای شرقی مثل رومانی کوششهايی را در اين زمینه نموده اند.
ارزشیابی درونی در گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشكی کشور از حدود يك دهه قبل با هدايت دفتر نظارت
و ارزشیابی و توسط مديران و اعضاء هیئت علمی گروهها بويژه در گروههای بالینی و علوم پايه دانشكده پزشكی آغاز و
بعد از آن در برخی از دانشكده های پرستاری مامايی ،پیراپزشكی و بهداشت نیز انجام شده و تا به امروز ادامه يافته
است.
گروه هوشبری و اتاق عمل نیز در آبان سال  16شروع به تشكیل جلسات درون گروهی کرد و تمامی اطالعات الزم برای
ارزيابی درون گروهی از طرف مدير گروه  ،اعضای هیئت علمی و دانشجويان جمع آوری شد و مورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت.
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معرفی رشته های هوشبری و اتاق عمل و تاریخچه این رشته در دانشکده:
رشته ی تكنولوژی اتاق عمل  ،يكی از حرفه های پیراپزشكی در حوزه ی درمان می باشد که با محوريت شرکت در
فرآيند مراقبت و درمان بیمار در اتاق عمل تاسیس گرديده است .بر همین اساس تكنولوژيست اتاق عمل فردی است که با
گذراندن دوره های تخصصی آکادمیك ،آمادگی حرفه ای الزم را پیدا می کند تا به عنوان يكی از اعضای اصلی و جدايی
ناپذير تیم جراحی در فرآيند جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی شرکت کند و بتواند جهت انجام فرآيند تهاجمی
جراحی به صورت ايمن و مثمر ثمر نقش داشته باشد.
رشته کارشناسی هوشبری شاخه ای از علوم پزشكی (پیراپزشكی ) است که در آن دانشجويان طی دوره آموزشی با اصول
و روشهای بیهوشی  ،وسايل و داروهای مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه
ای را در مراحل قبل  ،حین و بعد از بیهوشی را فرا میگیرند  .دانش آموختگان اين رشته در مراکز آموزشی و درمانی در امر
بیهوش ساختن نگهداری و هوش آوری بیماران زير نظر متخصص بیهوشی و تحت نظارت مستقیم ايشان ايفای نقش می
نمايند.
پذيرش دانشجو در رشته هوشبری و اتاق عمل در مقطع کاردانی در دانشكده پیراپزشكی ارومیه در سال  9365که زير
مجموعه دانشكده پزشكی بود آغاز گرديد .فارغ التحصیالن اين رشته ها در اتاق های عمل مشغول به کار می شدند و در
صورت ادامه تحصیل وارد رشته ی کارشناسی ناپیوسته ی پرستاری می شدند .تا اينكه در سال  9381کلیه رشته های
کاردانی پیراپزشكی به مقطع کارشناسی پیوسته تبديل و حكم تبديل آموزشكده پیراپزشكی ارومیه به دانشكده از طرف
وزير وقت به دانشگاه ابالغ گرديد .
واحدهای درسی دانشجويان برای يك دوره چهارساله (هشت ترم) به میزان  936واحد برنامه ريزی شده است34 .
واحد آن در رشته هوشبری و  42واحد آن در رشته اتاق عمل اختصاص به کارآموزی داشت .در سال  9314کوريكولوم
آموزشی رشته اتاق عمل از طرف وزارت بهداشت تغییر يافت و در کوريكولوم جديد  34واحد اختصاص به کارآموزی است و
در سال  9316با تغییر در کوريكولوم آموزشی رشته هوشبری ،درس تجهیزات بیهوشی اضافه شد و  96واحد کارآموزی در
عرصه در واحدهای جداگانه تفكیك شد.
هم اکنون هر ساله حدود  33نفر دانشجو از طريق کنكور سراسری در رشته های کارشناسی هوشبری و اتاق عمل
پذيرش می شوند که برای اين دانشجويان از ترم دوم و در ساعات فعال بیمارستان منحصرا در بخش های آموزشی و با
حضور مربی کارآموزی ارائه می گردد.
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گزارش ارزشیابی درون گروهی
مراحل ارزشیابی درونی:
برای اجرای صحیح فعالیتهای مربوط به ارزشیابی درونی در گروه ،مراحل آن شامل گام های جداگانه به ترتیب زير بود:
گام اول:
گام اول شامل معرفی ارزشیابی درونی و آشنايی اعضاء هیات علمی گروه با ارزشیابی درونی از طريق مطالعه راهنمای
ارزشیابی درونی منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای نظارت ،ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشكی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و همچنین مشاوره و راهنمايی از همكاران ساير گروه های آموزشی که ارزشیابی درون
گروهی را قبال انجام داده بودند ،بود.

گام دوم:
تشكیل کمیته ارزشیابی درونی در گروه ،گام دوم بود .در اين مرحله پس از تعیین مجری طرح ،ساير همكاران اصلی
مشخص و تقسیم کار صورت گرفت .برای انجام ارزشیابی جلساتی با تك تك افراد کمیته تشكیل گرديد.
گام سوم:
گام سوم تدوين يا تصريح رسالت و اهداف آموزشی گروه بود که بشرح ذيل تعیین گرديد:
رسالت رشته اتاق عمل :ايجاد يك محیط امن برای جراحی در اتاق عمل به گونه ای که در طی فرآيند های جراحی
که در اتاق عمل به انجام می رسد شرايطی فراهم شود که حداکثر ايمنی برای بیمار فراهم گردد .آماده سازی ابزار و
تجهیزات الزم جهت انجام جراحی به صورت بهینه و با بهترين کیفیت عملكردی ممكن در همه تخصص های جراحی
رسالت رشته هوشبری :هدف از برنامه آموزشی کارشناسی هوشبری تربیت دانشجويانی است که تحت نظارت
متخصص بیهوشی بتواننددر امر بیهوش ساختن  ،نگهداری و هوش آوری بیماران  ،به ويژه در اعمال جراحی تخصصی و
فوق تخصصی ،مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی  ،مراقبت مطلوب از بیمارانسرويس
کنترل درد حاد ،در تیم احیاء قلبی ريوی و مغزی مشارکت نموده و در نگهداری مناسب از دستگاهها تجهیزات وسايل و
داروهای مرتبط همكاری نمايد.

اهداف کلی:
رشته اتاق عمل :تربیت فرد متخصص و متعهد به عنوان يكی از اعضای اصلی و جدايی ناپذير تیم جراحی که بتواند در
فرآيند جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی شرکت کند و جهت انجام فرآيند تهاجمی جراحی به صورت ايمن و
مثمر ثمر نقش ايفا کند.
رشته هوشبری :هدف از برنامه آموزشی کارشناسی هوشبری تربیت دانشجويانی است که تحت نظارت متخصص بیهوشی
بتوانند در امر بیهوش ساختن  ،نگهداری و هوش آوری بیماران  ،به ويژه در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی ،
مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی ،مراقبت مطلوب از بیماران در سرويس کنترل درد ،
در تیم احیاء قلبی ريوی و مغزی مشارکت نموده و در نگهداری مناسب از دستگاهها تجهیزات وسايل و داروهای مرتبط
همكاری نمايد.
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گام چهارم  :تعیین حوزه های ارزشیابی
حوزه های مورد ارزشیابی شامل موارد زير است:
 – 9رسالت و اهداف و جايگاه سازمانی
 – 2برنامه های آموزشی
– 3هیات علمی
– 4دانشجو
 -5راهبردهای يادگیری  /بازدهی
– 6امكانات و تجهیزات آموزشی
– 1پايان نامه
گام پنجم  :تعیین وضعیت مطلوب برای هریک از حوزه های ارزشیابی:
با توجه به وضعیت دانشگاه و گروه ،وضعیت مطلوب برای هريك از حوزه های مورد ارزشیابی توسط اعضاء تیم ارزشیابی
تعیین و وضعیت موجود با آن مقايسه شد.
گام ششم  :تعیین جمع آوری داده ها و تدوین ابزار اندازه گیری
در اين مرحله اعضاء تیم ارزشیابی درونی برای هر يك از حوزه های مورد ارزشیابی يك پرسشنامه تهیه که متناسب با نوع
مخاطب ،پرسشنامه های اختصاصی توسط مدير گروه ،اعضاء هیأت علمی و دانشجويان گروه تكمیل گرديد.
گام هفتم  :جمع آوری ،تحلیل و تفسیر داده ها
پس از تكمیل پرسشنامه ها و استخراج نتايج و بیان وضعیت موجود در انتهای هر حوزه يك بحث و نتیجه گیری در
خصوص بهبود وضعیت موجود بیان شده است .الزم به ذکر است در تمامی جداول ،مساوی و يا باالتر از  83درصد
(وضعیت مطلوب) 11 – 63 ،درصد (نسبتا مطلوب) ،و کمتر از  51درصد (وضعیت نامطلوب) در نظر گرفته شد .ضمن اينكه
برای نشانگر مطلوب امتیاز  ،2برای نشانگر نسبتا مطلوب امتیاز  9و برای نشانگر نامطلوب امتیاز صفر در نظر گرفته
شد.
گام هشتم  :تهیه گزارش مقدماتی و بحث پیرامون داده ها
در اين گام متن گزارش اولیه که از حوزه های ارزشیابی تبعیت می کند تهیه گرديد .بدين صورت که برای هر حوزه به
صورت مجزا نتايج گام هفتم) توصیف ،تحلیل ،ريشه يابی وتفسیر (مدون شده ونقاط قوت وضعف به وضوح ذکر گرديد به
نحوی که يك پیش نويس جهت بحث در گروه تهیه شده که بر اساس آن اعضا هیات علمی بتوانند پیشنهادات عملی
واجرايی را تدوين نموده و پیش نويس گزارش نهايی ر آماده نمايند .پس از جمع آوری و تجزيه و تحلیل داده ها در اين
گام ،مجری طرح مسئول تهیه گزارش اولیه شده و طی جلساتی گزارش اولیه مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قرار
گرفت.
گام نهم  :تهیه گزارش نهایی و ارائه پیشنهادها
گزارش ارزشیابی درونی گروه توسط تیم ارزشیابی درونی گروه تدوين و نهايی شد.
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یافته ها
عامل  :1عامل رسالت ،اهداف ،جایگاه سازمانی
 :1-1مالک رسالت گروه
اين مالک براساس رسالت و اهداف تشكیل دوره ها ،رشته ها و مقاطع تحصیلی ،سرفصل و برنامه های درسی مربوط
به آن تدوين شده است .ارزيابی اين مال با توجه به کتابچه راهنمای آموزشی گروه ،طرح درس اعضای هیات علمی و
صورت جلسات موجود در گروه انجام گرفت.
جدول :9-9مالک رسالت و اهداف آموزشی گروه
رديف

مطلوب ()3

2

تعداد جلسات اعضای هیات علمی در تدوين اهداف گروه:

3

شرکت نماينده دانشجويان در جلسات بازنگری اهداف گروه:

4

دستورالعمل های تدوين شده به منظور بررسی میزان تحقق اهداف گروه:

5

جلسات تشكیل شده با حظور اعضای هیات علمی در خصوص آشنايی با اهداف گروه:

6

تهیه راهنمای آموزش برای هريك از مقاطع رشته تحصیلی در گروه:

1

تصريح قابلیت ها و صالحیت های مورد انتظار دانش آموختگان:

8

وجود نظام مدون برای پايش برنامه های آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت:

نسبتا مطلوب
() 2

9

وجود سند رسالت و اهداف در گروه:

نامطوب ()9

نشانگر










جمع امتیازات:


92

2

باتوجه به کسب امتیاز( 94ازکل  96امتیاز ) درصد وضعیت  81درصد،وضعیت مالک رسالت و اهداف آموزشی گروه
مطلوب میباشد.
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 :9-2مالک مديريت گروه
ارزيابی اين مال براساس عملكرد و سازماندهی و هماهنگی عوامل مختلف گروه توسط مدير گروه نظیر تعداد جلسات
آموزشی و پژوهشی گروه ،تصمیمات اتخاذ شده در جلسات ،حضور به موقع اساتید در محل کار ،فعال بودن دانشجويان
در گروه ،اجرای دقیق و صحیح آ ين نامه ها توسط مدير گروه ،و حضور تمام وقت مدير گروه صورت گرفت.

 :9-2جدول مديريت گروه
رديف
3

رعايت مقررات و آئین نامه های آموزشی:

4

تشكیل به موقع کالس های درسی و براساس برنامه درسی مدون و تقويم دانشگاهی:

5

رعايت آئین نامه در خصوص ارائه دروس اعضای هیات علمی:

6

برقراری نظم و هماهنگی در گروه برای حضور به موقع و کامل هیات علمی و کارکنان در محل:

1

تشكیل منظم جلسات شورای آموزشی گروه:

8

نظارت بر سیستم مديريت اطالعات:

1

میزان رضايت هیات علمی از برنامه ها و مراقبت های مديريت گروه:

93

میزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعالیت های مديريت گروه:

99

مستندات شرح وظايف هیات علمی:

92

انجام مستمر ارزيابی درونی گروه:

مطلوب

2

حضور مدير گروه:

نسبتا مطلوب

9

مرتبه علمی مدير گروه:
















9

نامطلوب

نشانگر

93

گزارش عملكرد و فعالیت های آموزشی در گروه:

.a

94

دارا بودن برنامه مدون جهت مشارکت هیات علمی در برنامه ريزی آموزشی:


95

دارا بودن برنامه مدون جهت مشارکت دانشجو در برنامه ريزی آموزشی:
22

جمع امتیازات


4

باتوجه به کسب امتیاز( 26ازکل  33امتیاز ) درصد وضعیت  86درصد ،وضعیت مالک مديريت گروه مطلوب میباشد.

11

 :3-1مالك روند توسعه منابع گروه
اين مال ک براساس برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص  ،فضای آموزشی ،امكانات و تجهیزات در سالهای اخیر تنظیم
گرديده است.

جدول:9-3مالک روند توسعه منابع گروه
رديف

مطلوب

2

روند تبديل وضعیت اعضای هیات علمی در5سال اخیر:

3

تدوين برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز گروه در5سال آينده:

4

تدوين برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه:

5

روند توسعه منابع فیزيكی امكانات و تجهیزات در5سال اخیر:

نسبتا مطلوب

9

روند توسعه اعضای هیات علمی:

نامطلوب

نشانگر










4

جمع امتیازات:

2

باتوجه به کسب امتیاز( 6ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت  63درصد،وضعیت مالک روند توسعه منابع گروه نسبتا
مطلوب میباشد.
 از آنجايی که بیشتر اعضای هیئت علمی در اين گروه به صورت تعهد خدمت می باشد ،بنابراين منجر به
عدم تثبیت شغلی اعضای هیئت علمی در گروه شده است.

11

 :9-4آيین نامه ها و مصوبات گروه
اين مالک براساس آيین نامه های آموزشی ،پژوهشی و انضباطی که توسط دانشگاه و يا در جلسات اعضای گروه
تدوين می شود ،تهیه شده است .ارزيابی اين مال بر اساس تعداد آيین نامه ها و صورت جلسات آموزشی و انضباطی
صورت می گیرد.

جدول  :9-4مالک آيین نامه ها و مصوبات گروه
رديف

مطلوب

2

اجرای آيین نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه:

3

وجود دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه های دانشجويان:

4

رعايت و پايبندی اعضای هیات علمی و کارکنان به آيین نامه ها و ضوابط موجود:

نسبتا مطلوب

9

وجود آيین نامه ها و ضوابط مدون در گروه برای دروس و پايان نامه ها:

نامطلوب

نشانگر

-




4

جمع امتیازات :

باتوجه به کسب امتیاز( 4ازکل  4امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک آيین نامه ها و مصوبات گروه
مطلوب میباشد.
 به دلیل نداشتن دانشجوی کارشناسی ارشد در اين گروه ،مالکهای مربوط به پايان نامه ارزيابی نگرديده
است.

12

 :5-1مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی
اين مالک براساس جلسات آموزشی و پژوهشی به منظور تنظیم برنامه ها ،سرفصل ها ،تهیه تقويم زمانی کالس ها،
بررسی پايان نامه ها و طرح های پژوهشی و مشارکت اعضای هیأت علمی در اين جلسات تدوين می شود.

جدول :9-5مالک مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ريزی آموزشی
رديف

مطلوب

2

میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تنظیم برنامه های آموزشی و سر فصل دروس:

3

نظارت شورای گروه بر نحوه ارائه دروس و تشكیل منظم کالس ها و مسائل آموزشی ترم
جاری:

4

معیارهای کیفیت پايان نامه و طرح های پژوهشی:

نسبتا مطلوب

9

نحوه مشارکت اعضای علمی در تنظیم برنامه های آموزشی:

نامطلوب

نشانگر







8

جمع امتیازات:

باتوجه به کسب امتیاز( 8ازکل  8امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک مشارکت اعضای هیات علمی در
برنامه ريزی آموزشی مطلوب میباشد.

13

 :1-6امکانات مالی مورد نیاز گروه
اين مال ک براساس بودجه و اعتباراتی که گروه از دانشكده ،دانشگاه و ساير سازمان های ذيربط جذب می کند تدوين
می گردد .ارزيابی اين مال با توجه به میزان تخصی بودجه از محل دانشكده ،دانشگاه و تعداد قراردادها صورت می گیرد.

جدول :9-6مالک امكانات مالی مورد نیاز گروه
رديف

مطلوب

2

جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه:

3

وجود برنامه مالی گروه در جهت هزينه کردن بودجه گروه:

4

کفايت بودجه گروه برای تامین امكانات و تجهیزات موردنیاز:

5

سرانه هزينه های آموزشی به تفكیك دانشجو دوره ها و رشته ها:

نسبتا مطلوب

9

اعتبار مالی مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه:

نامطلوب

نشانگر






جمع امتیازات:


93

باتوجه به کسب امتیاز( 93ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک امكانات مالی مورد نیاز گروه
مطلوب میباشد.

14

 :9-1مالک فعالیت های برون دانشگاهی
اين مالک در راستای همكاری اعضای هیأت علمی با دستگاه های ذيربط از قبیل شرکت در اجرای طرح های پژوهشی
و ارائه دروس تنظیم گرديده است .ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد ساعات شرکت اعضاء در جلسات ،تعداد طرح های
اجراء شده و يا در حال اجرا و قراردادهای همكاری با سازمان های ذيربط صورت می گیرد.

جدول 9-1مالک فعالیت های برون دانشگاهی
رديف

مطلوب

2

تعداد اعضای هیات علمی که در ارائه دروس با ساير دانشكده ها و دانشگاه و سازمان
های ذيربط همكاری دارند:

3

میزان همسويی فعالیت برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه:

4

تعداد اعضای گروه که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذيربط و انجمن ها شرکت
می نمايند:

5

میزان اعتبار جذب شده توسط دانشگاه های ذيربط از طريق همكاری اعضای هیات
علمی:

6

تعداد ساعاتی که اعضای گروه در جلسات ساير سازمان ها و انجمن ها به منظور
خدمات مشاوره ای شرکت می کنند:

1

تعداد ساعاتی که اعضای گروه در ساير دستگاه ها و سازمان ها به فعالیت های خارج
از تخصص خود می پردازند:

نسبتا مطلوب

9

تعداد اعضای هیات علمی که در مشاوره و راهنمايی پايان نامه ها با ساير گرو های
دانشكده و دانشگاه همكاری دارند:

نامطلوب

نشانگر





جمع امتیازات :










94

باتوجه به کسب امتیاز( 94ازکل  94امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک فعالیت های برون دانشگاهی
مطلوب میباشد.

15

عامل :2دوره های آموزشی و برنامه های درسی وغیر درسی
 :2-9تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیات علمی
اين مالک در جهت وضعیت رشته های تحصیلی از نظر نیروی انسانی مناسب و امكانات و تجهیزات تنظیم گرديد.
ارزيابی اين مالک با توجه به درخواست های جذب هیأت علمی و کارکنان ،خريد وسا ل و تجهیزات ،تعداد اعضای
هیأت علمی و کارکنان آموزشی و اداری گروه صورت گرفت.

جدول :2-9مالک تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیات علمی
رديف

مطلوب

2

تناسب رشته های تحصیلی با تعداد اعضای هیات علمی:

3

تناسب رشته های تحصیلی با بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به رشته های
تحصیلی:

4

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تعداد کارکنان و کارشناسان:

5

تناسب رشته های تحصیلی با امكانات آزمايشگاهی:

6

وجود دروس غیر مرتبط با رشته(.ITزبان انگلیسی .روش تحقیق):

نسبتا مطلوب

9

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تخصص اعضای هیات علمی:

نامطلوب

نشانگر








جمع امتیازات:


92

باتوجه به کسب امتیاز( 92ازکل  92امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک تناسب رشته های تحصیلی با
تخصص اعضای هیات علمی مطلوب میباشد.

16

 :2-2ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی
اين مالک بر اساس باز نگری در برنامه درسی و سر فصل های دروس تنظیم می گردد .ارزيابی اين مالک با توجه به
میزان تغییرات اعمال شده در سرفصل های دروس و تشكیل جلسات شورای گروه به منظور بازنگری در برنامه درسی
است.

جدول :2-2مالک ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی
رديف

مطلوب

2

تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر دانشجو:

3

تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر آموختگان:

4

انطباق دروس با آخرين دستاوردهای رشته:

5

توجه اعضای هیات علمی به سرفصل های مصوب درس:

نسبتا مطلوب

9

تناسب رشته های درسی با نیازهای جامعه از نظر هیات علمی:

نامطلوب

نشانگر







جمع امتیازات:


8

9

باتوجه به کسب امتیاز ( 1ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 13درصد ،وضعیت مالک ضرورت بازنگری برنامه درسی
و دوره های آموزشی مطلوب میباشد.
 با توجه به تغییر چارت دروس ارائه شده برای دانشجويان رشته اتاق عمل در سال  14و بريا دانشجويان
هوشبری در سال  ،16وضعیت مطلوبی از نظر دروس و سرفصل دروس ارائه شد.

17

عامل )3هیات علمی
 :3-1ترکیب اعضای هیأت علمی
اين مالک بر اساس سیاست های مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و ويژگی های هیأت علمی و ترکیب اعضای
هیأت علمی گروه تدوين می گردد.ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد عضو هیأت علمی جذب شده يا مدعو ،نسبت
اعضای هیأت علمی به دانشجويان به تفكیك رشته و رتبه علمی اعضای هیأت علمی صورت می گیرد.

جدول :3-9مالک ترکیب اعضای هیات علمی
رديف

مطلوب

نسبتا مطلوب

نا مطلوب

نشانگر



9

ترکیب اعضای هیات علمی گروه از نظر مرتبه علمی:

2

نسبت اعضای هیات علمی به دانشجويان به تفكیك مقاطع:

3

نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به پاره وقت:

4

تناسب هیات علمی با رشته های تحصیلی و دوره های تحصیلی:

5

میزان استفاده و استقبال گروه از اعضای هیات علمی مدعو(برتر و:)...

جمع امتیازات:





-

2

2

باتوجه به کسب امتیاز ( 4ازکل  8امتیاز ) درصد وضعیت  53درصد ،وضعیت مالک ترکیب اعضای هیات علمی نا
مطلوب میباشد.
 اساتید هیئت علمی اين گروه بیشتر بصورت تعهد خدمت می باشند و در مرتبه مربی هستند .با توجه به
تعداد کم فارغ التحصیالن مقاطع باالتر در اين رشته ،تعداد هیئت علمی در مقاطع باالتر کم است.

18

 :3-2مالک فعالیت های آموزشی
اين مالک بر اساس تعداد واحد موظف و پايان نامه های اعضای هيأت علمی تنظيم گرديده است.
ارزيابی بر اساس آيين نامه های دانشگاه و دانشکده ،مصوبات جلسات گروه آموزشی دو سال قبل گروه
صورت گرفت.

جدول :3-2مالک فعالیت های آموزشی
رديف

مطلوب

2

تناسب واحدهای تدريس شده اعضای هیات علمی براساس تخصص:

3

پايان نامه های اساتید راهنما از نظر تعداد پايان نامه ها:

4

متوسط تعداد کارگاه های گذرانده شده هیات علمی در2سال اخیر:

نسبتا مطلوب

9

تعداد واحدهای تدريس شده اعضای هیات علمی در هر ترم بطور
متوسط:

نامطلوب

نشانگر






جمع امتیازات:


8

باتوجه به کسب امتیاز( 8ازکل  8امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک فعالیت های آموزشی مطلوب
میباشد.

19

 3-3مالک :فعالیت های پژوهشی هیات علمی
اين مالک بر اساس میزان فعالیت اعضای هیأت علمی گروه در طرح های پژوهشی ،تدوين مقاالت و شرکت در مجامع
علمی تنظیم گرديد .ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد طرح های پژوهشی ،تعداد مقاالت ،تألیف کتاب ،عضويت در
هیأت تحريريه مجالت و هیأت های اجرايی سمینارها صورت گرفت.

جدول :3-3مالک فعالیت های پژوهشی هیات علمی
رديف

مطلوب

نسبتا مطلوب

نامطلوب

نشانگر

9

سرانه تعداد طرح های پژوهشی پايان يافته در  2سال گذشته:



2

متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیات علمی (تالیف و
ترجمه)در3سال گذشته:



3

تعداد مقاالت چاپ شده اعضا در مجالت معتبر علمی پژوهشی (داخلی و
خارجی)در 3سال گذشته:

4

تعداد مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی در 2سال گذشته:

5

سرانه تعداد داوری مقاالت و کتاب توسط اعضای هیات علمی:

6

عضويت در هیات های اجرايی و علمی سمینارها و کنفرانس ها از3سال
گذشته:




جمع امتیازات:




6

2

باتوجه به کسب امتیاز( 8ازکل  92امتیاز ) درصد وضعیت  66درصد ،وضعیت مالک فعالیت های پژوهشی هیات
علمی نسبتا مطلوب میباشد.

21

 3-4مالک :فعالیت های اجرايی هیات علمی
اين مالک بر اساس میزان مسولیت اجرايی و عضويت هیأت علمی در شورا های دانشكده ،دانشگاه و خارج از دانشگاه
تنظیم گرديد .ارزيابی اين مالک بر اساس میزان همكاری اعضای هیأت علمی با دانشكده و دانشگاه صورت می گیرد.

جدول :3-4مالک فعالیت های اجرايی هیات علمی
رديف

مطلوب

2

میزان عضويت در هیات های ممتحنه و ارزشیابی:

3

میزان عضويت در شوراهای خارج از گروه در سطح دانشكده و دانشگاه:

4

همكاری در فعالیت های اجرايی در خارج از دانشگاه:

نسبتا مطلوب

9

میزان عضويت در انجمن های علمی(داخلی و خارجی):

نامطلوب

نشانگر






4

جمع امتیازات:

2

باتوجه به کسب امتیاز( 6ازکل  8امتیاز ) درصد وضعیت  15درصد ،وضعیت مالک فعالیت های اجرايی هیات علمی
نسبتا مطلوب میباشد.

21

 3-5مالک :ويژگی های عضو هیات علمی و روند ارتقاء
جمع آوری اطالعات براساس استاد و مدارک موجود در پرونده اساتید استخراج می گردد:
جدول :3-5مالک ويژگی های عضو هیات علمی و روند ارتقاء

رديف
2

وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی:

3

رتبه علمی اعضای هیات علمی:

4

ارتقاء اعضای هیات علمی:

5

ترفیع اعضای هیات علمی:

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

سن اعضای هیات علمی:

نا مطلوب

نشانگر







6

جمع امتیازات:

باتوجه به کسب امتیاز ( 6ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت  63درصد ،وضعیت مالک ويژگی های عضو هیات علمی
و روند ارتقاء نسبتا مطلوب میباشد.
 با توجه به تعداد زياد دانشجويان در اين گروه نیاز به ايجاد تثبیت در شغل اعضای هیئت علمی و ايجاد
فرصت مطالعاتی برای ارتقا درجه استادی اين اعضا می باشد.

22

 )4عامل دانشجو:
اطالعات بر اساس استناد ومدارک موجود استخراج شد.
جدول  :4-9مالک پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان
رديف
2

میانه رتبه کنكور دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف:

3

تناسب دانشجويان پذيرفته شده تحصیالت تكمیلی به تعداد اعضای
هیات علمی:

4

میزان دانشجويان استفاده کننده از بورس تحصیلی:

5

میزان دانشجويان استعدادهای درخشان گروه به نسبت کل دانشجويان:

6

تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امكانات وتجهیزات آموزشی:

1

میانگین معدل دانشجويان گروه بر حسب مقاطع تحصیلی:

8

نسبت دانشجويان مشروطی.انصرافی .اخراجی به کل دانشجويان در هر
مقطع تحصیلی:

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

وجود برنامه وسیاست های انتخاب وپذيرش دانشجو:

نامطلوب

نشانگر



-








6

جمع امتیازات :

2

باتوجه به کسب امتیاز ( 8ازکل  94امتیاز ) درصد وضعیت  51درصد ،وضعیت مالک پذيرش و پیشرفت تحصیلی
دانشجويان نا مطلوب میباشد.
23

 :4-2مالک ترکیب و توزيع دانشجويان
جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده های آموزشی استخراج می گردد.
جدول :4-2مالک ترکیب و توزيع دانشجويان

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

توزيع دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع



2

نسبت دانشجويان پسر ودختر در هر رشته تحصیلی(بر
اساس ماهیت رشته تنظیم می شود):

3

تعداد فارغ التحصیالن در هر مقاطع و رشته :




4

جمع امتیازات :

نامطلوب

نشانگر

9

باتوجه به کسب امتیاز ( 5ازکل  6امتیاز ) درصد وضعیت  83درصد،وضعیت مالک ترکیب و توزيع دانشجويان
مطلوب میباشد.

24

 4-3مالک :مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی گروه
جمع آوری اطالعات براساس اسناد ومدارک موجود و مصاحبه با مدير گروه استخراج می گردد.
جدول :4-3مالک مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی گروه

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

درصد دانشجويان شرکت کننده در ارزشیابی استاد:

2

شرکت دانشجويان در جلسات برنامه ريزی آموزشی:

3

درصد دانشجويان شرکت کننده درفعالیت های فوق
برنامه(المپیادهای علمی .ورزشی .اردوهای فرهنگی .تفريحی
.زيارتی و انجمن های علمی) به نسبت کل دانشجويان:

4

درصد دانشجويان شرکت کننده در کالسهای مهارتهای فوق
برنامه() IT.ICDLو زبان:

نامطلوب

نشانگر



جمع امتیازات:






8

باتوجه به کسب امتیاز( 1ازکل  8امتیاز ) درصد وضعیت  81درصد،وضعیت مالک مشارکت دانشجو در برنامه های
آموزشی گروه مطلوب میباشد.

25

4-4مالک :تعامل دانشجويان با اعضای هیات علمی
جمع آوری اطالعات از طريق نظرسنجی از اعضای هیات علمی و دانشجويان به دست می آيد.
جدول :4-4مالک تعامل دانشجويان با اعضای هیات علمی

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

اختصاص زمان مشخص برای مشاوره و راهنمايی پايان نامه
توسط استاد و اعالم آن:

2

امكان دسترسی دانشجويان به اساتید در زمان های اعالم
شده:

3

رضايت دانشجويان از میزان و نحوه راهنمايی و مشاوره
اعضای هیات علمی:

4

توجه هیات علمی به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر
کار:

5

میزان مشارکت دانشجويان در طرح های پژوهشی:

6

تعداد مقاالت علمی مشترک دانشجويان با اعضای هیات
علمی :

نامطلوب

نشانگر











9
93
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز( 99ازکل 92امتیاز ) درصد وضعیت  19درصد،وضعیت مالک تعامل دانشجويان با اعضای
هیات علمی مطلوب میباشد.

26

 4-5مالک :عالقه و آگاهی دانشجويان به رشته تحصیلی و بازار کار
اطالعات براساس نظرسنجی از دانشجويان و جلساتی که در بدو ورود و طول تحصیل برای دانشجويان تشكیل می
گردد جمع آوری می گردد.

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

معرفی مشخصات رشته تحصیلی به دانشجويان
جديدالورود:

2

بررسی عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی:

3

آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی و بازار کار:

نامطلوب

نشانگر





6
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز( 6ازکل  6امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک عالقه و آگاهی دانشجويان به
رشته تحصیلی و بازار کار مطلوب میباشد.

27

مالک :4-6نظر دانشجويان درباره گروه
جمع آوری اطالعات از بین دانشجويان در سطوح و رشته های تحصیلی مختلف حاصل می شود

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

میزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه:

2

میزان رضايت دانشجويان از برنامه ريزی درسی گروه:

3

میزان رضايت دانشجويان از راهبردهای ياددهی/يادگیری:

4

میزان رضايت دانشجويان از امكانات و تجهیزات آموزشی:

5

میزان رضايت دانشجويان از امكانات رفاهی دانشجويان:

6

میزان رضايت دانشجويان از کمیته پايان نامه و راهنمايی
پايان نامه:

نامطلوب

نشانگر








جمع امتیازات:

6

2

باتوجه به کسب امتیاز ( 8ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت  83درصد ،وضعیت نظر دانشجويان درباره گروه مطلوب
میباشد.

28

جدول4-1مالک :فعالیت های پژوهشی دانشجويان
جمع آوری اطالعات براساس اسناد و مدارک موجود در گروه استخراج می گردد
جدول  :4-1مالک فعالیت ها پژوهشی دانشجويان

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

دانشجويان در طرح های پژوهشی:

2

مقاالت علمی دانشجويان:

3

میزان شرکت دانشجويان در انجمن های علمی:

4

استفاده از منابع کتابخانه:

نامطلوب

نشانگر





2

جمع امتیازات:

باتوجه به کسب امتیاز( 2ازکل  6امتیاز ) درصد وضعیت 33درصد،وضعیت مالک فعالیت ها پژوهشی دانشجويان
نامطلوب میباشد.
 با توجه به نا مطلوب بودن وضعیت دانشجويان در فعالیت های پژهشی ،در گروه الزم ديده شد که با
دانشجويان جلساتی در خصوص آشنايی دانشجويان با کمیته تحقیقات دانشجويی انجام شود.

29

عامل :5راهبرد های یادگیری /یاددهی
 :5-1مالک الگوها و روش تدریس
اين مالک بر اساس استفاده از روش های تدريس ،موقیعت يادگیری و منابع يادگیری در دروس مختلف تنظیم می
گردد .ارزيابی اين مالک با نظر سنجی دانشجويان ،بررسی طرح درس اساتید ،روش های تدريس ،میزان شرکت اساتید
درکارگاه های آموزشی روش تدريس در طول ترم تحصیلی صورت گرفت.

جدول :5-9مالک الگوها و روش تدريس
رديف

مطلوب

2

استفاده از طرح درس:

3

تصريح قابلیت های مورد انتظار در طرح درس:

4

شفاف بودن اهداف آموزشی در 3حیطه يادگیری(شناختی ،عاطفی و روان حرکتی):

5

نسبت استفاده اعضای هیات علمی از روش های سنتی و روش های نوين
(مشارکتی .تعاملی .و:)...

6

میزان شرکت اعضای هیات علمی در کارگاههای روش تدريس:

1

میزان توجه استاد به تفاوت های فردی دانشجويان:

نسبتا مطلوب

9

تناسب روش تدريس با محتوای درس:

نامطلوب

نشانگر









92

جمع امتیازات:

9

باتوجه به کسب امتیاز( 93ازکل  94امتیاز ) درصد وضعیت 13درصد،وضعیت مالک الگوها و روش تدريس مطلوب
میباشد.

31

 5-2مالک :استفاده از منبع و وسايل آموزشی
ارزيابی اين مالک براساس تدوين پرسشنامه و نظرسنجی دانشجويان انجام خواهد گرديد.
جدول :5-2مالک استفاده از منابع و وسايل آموزشی

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

استفاده هیات علمی از منابع و وسايل کمك آموزشی:

2

استفاده مطلوب هیات علمی از وسايل کمك آموزشی متناسب
با محتوای درس:

3

استفاده از امكانات اينترنت ،کامپیوتر و CDهای آموزشی:

4

استفاده از کتابخانه:

5

رعايت دانشجويان در استفاده از وسايل کمك آموزشی:

نامطلوب

نشانگر










93
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز( 93ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک استفاده از منابع و وسايل
آموزشی مطلوب میباشد.

31

 5-3مالک :چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزيابی اين مالک براساس تنظیم پرسشنامه و نظر سنجی دانشجويان انجام خواهد گرفت
جدول :5-3مالک چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

دارا بودن برنامه مشخص برای فرآيند ارزشیابی دانشجويان:

2

انجام ارزشیابی تشخیص(اولیه) در شروع درس:

3

انجام ارزشیابی تكوينی با هدف شناسايی مشكالت درسی
دانشجويان:

4

انجام ارزشیابی پايانی براساس آزمون های استاندارد:

5

گذراندن کارگاه ارزشیابی اعضای هیات علمی:

نامطلوب

نشانگر










93
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز( 93ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 933درصد،وضعیت مالک چگونگی ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی مطلوب میباشد.

32

 5-4مالک :استفاده از باز خورد نتايج ارزشیابی
اطالعات از طريق مدير گروه جمع آوری می شود و با نظر سنجی دانشجويان انجام خواهد گرفت
جدول :5-4مالک استفاده از باز خورد نتايج ارزشیابی

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

وجود مستندات ارزشیابی کالس های درسی اعضای هیات علمی:

2

ساز و کار بررسی نتايج ارزشیابی هیات علمی و تنظیم گزارش:

3

ساز و کار بررسی نتايج ارزشیابی دانشجويان:

4

ساز و کار بررسی تحلیل آزمون های پايانی:

5

وجود ساز و کار تشويق و ...هیات علمی براساس نتايج ارزشیابی
آنان:

نامطلوب

نشانگر









9
8
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز( 1ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 13درصد،وضعیت مالک استفاده از باز خورد نتايج
ارزشیابی مطلوب میباشد.

33

عامل :6امکانات و تجهیزات آموزشی:
 :6-1فضاهای آموزشی و اداری گروه
اين مالک بر اساس وضعیت کالس های درسی ،کارگاهها ،کتابخانه ها ،وسايل آموزشی و  ...تنظیم می گردد.ارزيابی
اين مال ک بر اساس تعداد کالس های درس ،تعداد کارگاه ها ،تعداد و تنوع وسايل آموزشی صورت می گیرد.

جدول:6-9مالک فضاهای آموزشی و اداری گروه با دوره و رشته

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

تناسب فضای آموزشی(کالس)با رشته تحصیلی:

2

استفاده بهینه از فضاهای آموزشی موجود توسط گروه:

3

تناسب فضای اداری با نیاز ها و فعالیت های گروه:

4

استفاده بهینه از فضاهای اداری موجود در گروه:

5

تناسب فضای آموزشی(سالن کنفرانس ،سالن امتحانات):

نامطلوب

نشانگر







9 4
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز(5ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 53درصد،وضعیت مالک فضاهای آموزشی و اداری گروه با
دوره و رشته نا مطلوب میباشد.

34

 :6-2کتابخانه و سیستم اطالع رسانی:
اطالعات از طريق مدير گروه و بررسی اسناد و مدارک موجود جمع آوری می گردد
جدول :6-2مالک کتابخانه و سیستم اطالع رسانی

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

تناسب فضای کتابخانه با تعداد دانشجويان:

2

تناسب کتاب های کتابخانه با نیازهای دانشجويان (کتاب های
مرجع و روزآمد):

3

تناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیاز گروه:

4

استفاده از سیستم های رايانه ای:

5

ساعت کار کتابخانه و مرکز اطالع رسانی:

6

ارائه امكانات پشتیبانی کتابخانه (تايپ و تكثیر):

نامطلوب

نشانگر










6

جمع امتیازات:


3

باتوجه به کسب امتیاز(1ازکل  92امتیاز ) درصد وضعیت 15درصد،وضعیت مالک کتابخانه و سیستم اطالع رسانی
مطلوب میباشد.
35

 :6-3امكانات و خدمات رايانه ای:
اطالعات براساس نظر مدير گروه اعضای هیات علمی و دانشجويان جمع آوری می گردد
جدول :6-3مالک امكانات و خدمات رايانه ای
رديف
9

تناسب امكانات و خدمات رايانه ای با نیازهای گروه:

2

استفاده اعضای هیات علمی و دانشجويان از امكانات و خدمات رايانه
ای:

3

تناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیاز گروه:

4

وجود متخصص و مسئول کامپیوتر در سايت:

5

دسترسی به اينترنت و شبكه های اطالع رسانی:

6

تناسب فضای سايت کامپیوتری با تعداد دانشجويان:

نامطلوب

نسبتا
مطلوب
مطلوب

نشانگر











جمع امتیازات:


8

9

باتوجه به کسب امتیاز(1ازکل  92امتیاز ) درصد وضعیت 15درصد،وضعیت مالک امكانات و خدمات رايانه ای
مطلوب میباشد.
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6-4مالک :مرکز مهارتهای بالینی و آزمايشگاه:
اطالعات از طريق مدير گروه ونظر هیات علمی و دانشجويان جمع آمری می گردد.
جدول :6-4مالک مرکز مهارتهای بالینی و آزمايشگاه

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

فضای مرکز مهارتهای بالینی متناسب با رشته های تحصیلی گروه:

2

تناسب امكانات مهارتهای بالینی و آزمايشگاه با دروس عملی:

3

ساز وکار تجهیز به موقع وسايل مرکز مهارتهای بالینی:

4

دسترسی دانشجويان به مرکز مهارتهای بالینی:

5

حضور مسئول يا کارشناس به منظور استفاده بهینه دانشجويان از مرکز:

نامطلوب

نشانگر








6

جمع امتیازات:

2

باتوجه به کسب امتیاز( 8ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 83درصد،وضعیت مالک مرکز مهارتهای بالینی و
آزمايشگاه مطلوب میباشد.
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 6-5مالک :امكانات سمعی وبصری
اطالعات از طريق مدير گروه جمع آوری می گردد.
جدول:6-5امكانات سمعی وبصری

رديف
2

تناسب وسايل آموزشی با نیازهای گروه:

3

به روز بودن وسايل آموزشی گروه:

4

وجود برنامه مدون برای استفاده از وسايل آموزشی:

5

امكانات گروه برای انتشار نتايج پژوهشی:

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

فراهم سازی به موقع وسايل کمك آموزشی:

نامطلوب

نشانگر










9
8
جمع امتیازات:
باتوجه به کسب امتیاز( 1ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 13درصد،وضعیت مالک امكانات سمعی وبصری مطلوب
میباشد.
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عامل :7پايان نامه ها و سمینارها
مالک برگزاری سمینارها و کیفیت پايان نامه ها در راستای اجرای آيین نامه های مربوط به پايان نامه دانشجويان
تحصیالت تكمیلی تنظیم می گردد .باتوجه به نبود دانشجوی تحصیالت تكمیلی اين مالک ها ارزيابی نگرديد.

جدول :1-9مالک سمینارها و همايش های برگزار شده توسط گروه

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

وجود برنامه مدون و ممتحنه در خصوص سیاست های گروه در
برگزاری سمینارها:

2

شرکت اعضای هیات علمی و محققین در برگزاری سمینار:

3

تعداد سمینارهای برگزار شده:

4

استفاده از نتايج سمینارهای برگزار شده:

5

تشويق و ترغیب دانشجويان در برگزاری همايش های دانشجويی:

نامطلوب

نشانگر








جمع امتیازات:


4

3

باتوجه به کسب امتیاز( 1ازکل  93امتیاز ) درصد وضعیت 13درصد،وضعیت مالک سمینارها و همايش های برگزار
شده توسط گروه مطلوب میباشد.
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 1-2مالک :قرار دادهای پژوهشی
اطالعات مربوط اين مالک براساس نظر معاونت پژوهشی و اسناد موجود خواهد بود
جدول :1-2مالک قرار دادهای پژوهشی

رديف

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

وجود ساز و کار مدون مستند برای وضع و اجرای قراردادهای
پژوهشی:

2

تعداد قراردادهای پژوهشی با ساير سازمان های ذيربط:

3

وجود ساز و کاری مشخص برای استفاده از قراردادهای پژوهشی:

4

فراهم آوردن تسهیالت به منظور عقد قرارداد پژوهشی:

نامطلوب

نشانگر








2

جمع امتیازات8 :

2

باتوجه به کسب امتیاز( 4ازکل  8امتیاز ) درصد وضعیت 53درصد،وضعیت مالک قرار دادهای پژوهشی نامطلوب
میباشد.
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گزارش نهایی:
بر اساس بررسی های انجام گرفته ،نتیجه ارزشیابی حوزه های هفت گانه ارزشیابی گروه هوشبری و اتاق عمل به
شرح جدول زير می باشد.
شماره

نام مالک

مالک
عامل9
عامل2
عامل3
عامل4
عامل5
عامل6
عامل1
جمع امتیازات

عامل رسالت با اهداف مديريت و..
عامل دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیر درسی
عامل هیات علمی
عامل دانشجويان
عامل راهبردهای يادگیری -ياددهی
عامل فضاهای آموزشی و امكانات و تجهیزات
عامل پايان نامه ها -فرصت های مطالعاتی

امتیاز

مطلوبیت

مالک
82/86
29/22
32/46
41/64
42/44
43/54
99/98
215/334

مالک
مطلوب
مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
مطلوب

با توجه به نتايج به دست آمده کیفیت نظام آموزشی گروه هوشبری و اتاق عمل در دانشكده پیراپزشكی دانشگاه
علوم پزشكی ارومیه مطلوب تحلیل شد .لذا می توان گفت عملكرد مديريتی گروه در وضعیت کنونی مطلوب بوده
است .هرچند برای رسیدن به مطلوبیت کامل بايستی دانشكده ها با حمايت دانشگاه در ارتقاء کیفیت آموزشی گروه
توسعه و منابع انسانی و امكانات و سرمايه گذاری روی دانش آموختگان خود ارزيابی ها را مستمر انجام داده و
اقدامات اساسی برای بهبود را انجام دهد.
ولی با تجزيه و تحلیل هر کدام از حوزه ها ،گروه فرصت های زيادی را برای ارتقا دارد .يكی از موارد که بايد بیشتر مورد
توجه قرار گیرد تثبیت شغلی اعضا هیئت علمی گروه و افزايش تعداد اين اعضا با توجه به کثیر دانشجويان می باشد .از موارد
ديگری که بايد بیشتر توسط اعضا هیئت علمی مورد توجه قرار گیرد ،تشويق بیشتر دانشجويان برای آشنايی با انجن های
علمی دانشكده و افزايش اشتیاق آن ها برای انجام طرح های تحقیقاتی می باشد .از آنجايی که واحدهای درسی بیشتر
41

دانشجويان اين گروه مربوط به کارآموزی ها می باشد ،اعضا هیئت علمی گروه بايد جلسات بیشتری با دانشجويان و نماينده
های آن ها برای بررسی مشكالت آموزشی و افزايش کارايی آموزش های بالینی درون بخش های اتاق عمل انجام دهند تا
باعث افزايش ارتقا سطح آموزش های بالینی شوند.

42

ضمایم ارزشیابی درون گروهی
شامل:
پرسشنامه ها
چک لیست های ارزشیابی
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ارزیابی درونی گروه هوشبری و اتاق عمل
دانشکده پیرا پزشکی

(فرم شماره)1

پرسشنامه مدیر گروه

44

بسمه تعالي

جناب آقای .....................................
مدیر محترم گروه ............................................................

با سالم و احترام،
به پیوست پرسشنامه مربوط به ارزیابی درونی گروه آموزشی که جنابعالی مسئولیت آن را بعهده
داشتید ،ارسال میگردد .همانطور که مستحضرید ارزیابی درونی به منظور آگاهی از نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و عوامل بازدارنده آن جهت قضاوت درباره وضعیت موجود گروه و برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت
آن میباشد .لذا خواهشمند است نظر ارزشمند خود را بعنوان مدیر محترم گروه در پرسشنامه ضمیمه اعالم
فرمائید .پیشاپیش از همکاری و مشارکت شما سپاسگزاری مینماید.

باتشکر و آرزوی توفیق الهي
کمیته ارزیابي دروني گروه
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 -1آیا اهداف و رسالتهای مدونی در حوزه آموزشی در گروه وجود دارد؟

الف -اهداف و رسالتهای آموزشی گروه بطور مشخص و دقیق تدوین شده است □
ب -اهداف و رسالتهای آموزشی گروه بطور ضمنی مدنظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد □
ج -اهداف و رسالتهای آموزشی گروه مشخص نیست □
 -2آیا اهداف و رسالتهای مدونی در حوزه پژوهشی در گروه وجود دارد؟

الف -اهداف و رسالتهای پژوهشی گروه بطور مشخص و دقیق تدوین شده است □
ب -اهداف و رسالتهای پژوهشی گروه بطور ضمنی مدنظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد □
ج -اهداف و رسالتهای پژوهشی گروه مشخص نیست □
 -3آیا اهداف و رسالتهای مدونی در حوزه خدمات تخصصی در گروه وجود دارد؟

الف -اهداف و رسالتهای خدمات تخصصی گروه بطور مشخص و دقیق تدوین شده است □
ب -اهداف و رسالتهای عرضه خدمات تخصصی گروه بطور ضمنی مدنظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد □
ج -اهداف و رسالتهای خدمات تخصصی گروه مشخص نیست □
 -1-4مرتبه دانشگاهی مدیر فعلی گروه:

مربی □ استادیار □ دانشیار □ استاد □

 -2-4آخرین مدرک تحصیلی مدیر فعلی گروه :کارشناسی ارشد □ دکتری □
 -3-4تعداد سالهای سابقه خدمت مدیر فعلی گروه ....................... :سال

46

 -5به نظر شما روند توسعه کمی -کیفی اعضاء هیأت علمی گروه در  3سال گذشته در موارد زیر چگونه بوده
است؟
 -1-5تعداد کارگاههای آموزشی که گروه برای اعضاء هیأت علمی در سه گذشته برگزار کرده است.
 -2-5تعداد اعضاء هیأت علمی که در کارگاه آموزشی روش تدریس در سه سال گذشته شرکت کردهاند.
 -3-5در سه سال گذشته چند نفر عضو هیأت علمی به گروه پیوستهاند؟
 -4-5تعداد مقاالت پژوهشی (مجالت و سمینارها) اساتید گروه در  3سال گذشته چند فقره بوده است؟
 -5-5تعداد کتابهای منتشره اعضاء هیأت علمی در 3سال گذشته چند عنوان بوده است؟
 -6-5تعداد اعضاء هیأت علمی که در سه سال گذشته در سمینار و سخنرانی (داخلی -خارجی) شرکت
نمودهاند.
 -7-5تعداد سمینارها و سخنرانیهایی که بوسیله گروه در سه سال گذشته تشكیل شده است.
 -8-5تعداد فرصت مطالعات (داخلی ،خارجی) که توسط اعضاء هیأت علمی گروه استفاده شده است.
 -6از نظر شما روند توسعه منابع کالبدی گروه در  3سال گذشته چگونه بوده است؟
ردیف گویه

کم

1

اطاق کار مورد نیاز اساتید

2

افزایش تعداد کالسهای آموزشی

3

تعداد کتابهای کتابخانه تخصصی مرتبط با رشته تخصصی گروه

4

امكانات و خدمات رایانهای گروه
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متوسط

زیاد

5

بهبود کیفیت کالسهای آموزشی از نظر امكانات فیزیكی (نور ،گرما ،سرما و ). . .

6

توسعه فضای کارگاهها و آزمایشگاهها

 -7آیا گروه به تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی خود پرداخته است؟
لطفاً به گویههای زیر پاسخ دهید.
ردیف

گویه

1

برنامه مشخصی تدوین شده است.

2

پیشبینیهای الزم به عمل آمده است.

بلی

خیر

 -8آیا گروه به تدوین برنامه توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود پرداخته است؟
لطفاً به گویههای زیر پاسخ دهید.
ردیف

گویه

1

برنامه مشخصی تدوین شده است.

2

در این زمینه در گروه بحث بعمل آمد و صورتجلسه آن وجود دارد.

بلی

 -9آیا در گروه فرایند ارزیابی فعالیتهای ساالنه وجود دارد؟

بلی□ خیر □
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خیر

 -1-9در صورت پاسخ مثبت ،نظر خود را در مورد گویههای زیر نیز مشخص فرمائید.
ردیف

گویه

1

فعالیتهای آموزشی گروه تا چه اندازه بطور منظم انجام میشود؟

2

فعالیتهای پژوهشی گروه تا چه اندازه بطور منظم انجام میشود؟

3

فعالیتهای اجرائی گروه تا چه اندازه بطور منظم انجام میشود؟

متوسط

کم

زیاد

 -11لطفاً نظر خود را در رابطه با آئیننامههای داخلی گروه بیان نمائید.
ردیف

گویه

1

آیا در گروه آئیننامههای داخلی مدونی در ارتباط با فعالیتهای آموزشی وجود دارد؟

2

آیا در گروه آئیننامههای داخلی مدونی در ارتباط با فعالیتهای پژوهشی وجود دارد؟

بلی

خیر

 -11آیا اعضاء هیأت علمی نسبت به اجرای آئیننامههای گروه اهتمام دارند؟ بلی□ خیر □
 -1-11در صورت پاسخ مثبت ،لطفاً به گویه زیر نیز پاسخ دهید.
ردیف

گویه

1

تا چه اندازه اعضاء هیأت علمی گروه به اجرای آن اهتمام دارند؟

کم

49

متوسط

زیاد

 -12لطفاً نظرات خود را در رابطه گویههای زیر بیان کنید.
کم

شرح
 -1تا چه اندازه منابع مالی گروه از طریق انجام طرحهای پژوهشی تأمین میشود؟
 -2تا چه اندازه منابع مالی گروه از طریق عرضه خدمات تخصصی به دستگاه های
اجرایی جلب میشود؟
 -3تا چه اندازه منابع مالی گروه از طریق شهریههای دانشجوئی تأمین میشود؟

-1-13
تعداد کل کارکنان اداری گروه
دانشجویانگروه
ارکنان اداری
تعداد کل
تعدادککل
-2-13

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد کل کارکنان اداری با تحصیالت باالتر از دیپلم گروه
-14

تعداد کل کارکنان اداری

تعداد کل کارکنان مربوط به خدمات آموزشی (غیر هیأت علمی) گروه
-15

تعداد کل کارکنان اداری (غیر هیأت علمی)
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متوسط

زیاد

تعداد اعضاء هیأت علمی  41-51سال
-1-16
تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد اعضاء هیأت علمی کمتر از  41سال
-2-16

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه استاد
-3-16

تعداد کل اعضاء هیأت علمی گروه

تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه دانشیار
-4-16

-5-16

تعداد کل اعضاء هیأت

علمی گروه

تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه استادیار
تعداد کل اعضاء هیأت

علمی گروه

تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه مربی
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تعداد کل اعضاء هیأت علمی گروه
-6-16
تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه بیش از  31سال
-7-16

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه  21-31سال
-8-16

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه  11-21سال
-9-16

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه  1-11سال
-11-16

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد کل اعضاء هیأت علمی
-1-17

تعداد کل دانشجویان کارشناسی
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تعداد اعضاء هیأت علمی (حقالتدریس) مدعو بر حسب تخصص
-1-18

-2-18

تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت

تعداد اعضاء هیأت علمی نیمه وقت
تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت

تعداد اعضاء هیأت علمی متخصص در هر رشته
-19

تعداد دانشجویان در همان رشته

تعداد واحدهای تدریس شده اعضاء هیأت علمی گروه در گروه در سه سال گذشته
-21

تعداد کل واحدهای تدریس شده در گروه

تعداد واحدهای تدریس شده اعضاء گروه در خارج از گروه در سه سال گذشته
-21
تعداد کل واحدهای تدریس شده در گروه

تعداد پذیرفته شدگان در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی
-1-22

فضای آموزشی براساس متر مربع
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 -1-23میانگین معدل دانشجویان کارشناسی در سه سال گذشته .............................
 -1-24تعداد کل دانشجویان کارشناسی در سه سال گذشته .....................
 -2-24چند نفر در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی مشروط شدهاند؟.......................نفر
 -3-24چند نفر در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی انصراف دادهاند؟  ................................نفر
 -4-24چند نفر در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی اخراج شدهاند؟  ................................نفر
تعداد دانشجویانی که در تحقیق با اعضاء هیأت علمی مشارکت دارند (در سه سال گذشته)
-25

تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته
تعداد دانشجویان دختر پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی در سه سال گذشته

-1-26
تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته
تعداد دانشجویان پسر پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی در سه سال گذشته
-2-26

تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته
تعداد واحدهای عملی رشته تحصیلی (کارشناسی)

-27

تعداد کل واحدهای درسی رشته تحصیلی (کارشناسی)
مساحت زیربنای فضای آموزشی گروه (کالس درس)

-28

تعداد کل دانشجویان
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مساحت زیربنای فضای اداری و دفتر کار اعضاء هیأت علمی
-29

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

 -31با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضای آموزشی بیان کنید.
کم

شرح
 -1آیا فضای آموزشی ،مناسب با نیاز دورهها و رشتههای گروه تقسیم شده است؟
 -2آیا از فضای آموزشی و اداری گروه استفاده بهینه میشود؟

مساحت زیربنای کتابخانه و سالن مطالعه
-31

تعداد کل دانشجویان

تعداد کتابها و مجالت علمی تخصصی موجود در کتابخانه تخصصی گروه
-1-32

تعداد دانشجویان

تعداد کتابها و مجالت علمی تخصصی موجود در کتابخانه تخصصی گروه
-2-32

تعداد اعضاء هیأت علمی
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متوسط

زیاد

تعداد آبونمان مجالت داخلی در کتابخانه گروه یا دانشكده
-3-32

تعداد رشتههای تحصیلی

تعداد آبونمان مجالت خارجی در کتابخانه گروه یا دانشكده
-4-32

تعداد رشتههای تحصیلی

تعداد رایانه موجود برای اعضاء هیأت علمی
-1-33

تعداد کل اعضاء هیأت علمی

تعداد رایانه موجود برای دانشجویان
-2-33

تعداد کل دانشجویان

مساحت زیربنای کارگاه HIT
-34

تعداد کل دانشجویان HIT

تعداد بازدیدهای علمی
35

تعداد رشتههای تحصیلی در گروه
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ارزیابی درونی گروه هوشبری و اتاق عمل
دانشکده پیراپزشکی

(فرم شماره)2

پرسشنامه اعضاء هیأت علمی
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بسمه تعالي
جناب آقای /سرکار خانم دکتر .............................................
عضو محترم هیأت علمي گروه هوشبری و اتاق عمل

با سالم و احترام،
به پیوست پرسشنامه مربوط به ارزیابی درونی گروه آموزشی که جنابعالی در آن عضویت دارید
ارسال میگردد .همانطور که استحضار دارید ارزیابی درونی یک رویکرد مشارکتی به منظور آگاهی از نقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها جهت قضاوت درباره وضعیت موجود گروه و برنامهریزی آتی برای ارتقاء
کیفیت آن میباشد .خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه مشارکت بیشتر خود را تحقق بخشید .قبالً از
همکاری شما کمال تشکر را دارد.

باتشکر و آرزوی توفیق الهي
کمیته ارزیابي دروني گروه
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 -1لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویههای زیر بیان کنید.
کم

شرح

متوسط

زیاد

 -1تا چه اندازه از اهداف و رسالتهای گروه مطلع هستید؟
 -2تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهای فردی و انتظارات دانشجویان در این
رشته تناسب دارد؟
 -3تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهای جامعه در این رشته تناسب دارد؟

 -2آیا در خصوص ارزیابی عملكرد مدیر گروه سازوکار مشخصی در گروه نظیر موارد زیر وجود دارد؟
بلی

شرح

خیر

 -1فرآیند نظرسنجی از دانشجویان درباره عملكرد مدیر گروه وجود دارد؟
 -2فرایند نظرسنجی از اساتید گروه درباره عملكرد مدیر گروه وجود دارد؟
 -3فرایند بررسی و انعكاس انتقادات دانشجویان نسبت به مدیر گروه وجود دارد؟
 -4فرایند بررسی و انعكاس انتقادات اساتید به مدیر گروه وجود دارد؟

 -3لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویههای زیر بیان نمائید.
نا راضی

شرح
 -1رضایت شما از عملكرد مدیر گروه فعلی در چه سطحی است؟
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نسبتاً راضی

راضی

 -2تا چه اندازه از رفتار مدیر گروه فعلی رضایت دارید؟

 -4لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویههای زیر بیان کنید.
کم

شرح

متوسط

 -1جلب مشارکت اعضاء هیأت علمی در فعالیتهای مختلف آموزشی و پژوهشی
توسط مدیر گروه در چه سطحی است؟
 -2جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای مختلف گروه توسط مدیر در چه سطحی
است؟
 -3آیا مدیر گروه نقشی در ارائه نوآوریها و ایجاد انگیزه در بین همكاران و
دانشجویان دارد؟

 -5میزان استفاده شما از نرمافزارهای کامپیوتری در سه سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟
 ........................ 1391-84درصد
 ........................ 1392-85درصد
 ........................ 1393-86درصد
 -6میزان مشارکت شما در هر یک از دورههای رشد حرفهای ذیل تا چه اندازه بوده است؟
 -1-6سمینارهای تخصصی  ..................................تعداد
 -2-6کارگاههای آموزشی تخصصی موضوعی (داخلی ،خارجی)  ..................................تعداد
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زیاد

 -3-6کارگاه روش تدریس  ..................................تعداد
 -4-6کارگاههای روش تحقیق  ..................................تعداد
 -5-6سایر موارد  ..................................تعداد
 -7لطفاً نظر خود را در رابطه با آئیننامههای داخلی گروه بیان نمائید.
ردیف

گویه

1

آیا در گروه آئیننامههای داخلی مدونی در ارتباط با فعالیتهای

بلی

خیر

آموزشی وجود دارد؟
آیا در گروه آئیننامههای داخلی مدونی در ارتباط با فعالیتهای

2

پژوهشی وجود دارد؟

 -8آیا مدیر گروه نسبت به اجرای آئیننامهها اهتمام دارد؟ بلی□ خیر □
 -1-8در صورت بلی  :تا چه اندازه مدیر گروه نسبت به اجرای آئیننامه اهتمام دارند؟
کم

□

متوسط

□ زیاد□

 -1-9آیا شما در سه سال گذشته به تدریس دروس در سایر گروههای آموزشی دانشكده یا دانشگاه
پرداختهاید؟

بلی□ خیر □
در صورت پاسخ مثبت ،چند واحد در آن گروه تدریس کردهاید؟  ..............درس،واحد.....................
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 -2-9آیا شما در سه سال گذشته در طرحهای پژوهشی با سایر گروههای آموزشی دانشكده یا دانشگاه
همكاری داشتهاید؟

بلی□ خیر □

در صورت پاسخ مثبت ،در چند طرح همكاری داشتهاید؟  ..............تعداد
 -3-9آیا شما در سه سال گذشته در خدمات مشاورهای (شرکت در جلسات) با سایر گروههای آموزشی
دانشكده یا دانشگاه همكاری داشتهاید؟

بلی□ خیر □

در صورت پاسخ مثبت ،در چند جلسه همكاری داشتهاید؟  ..............تعداد
 -4-9در سه سال گذشته در فعالیتهای اجرائی با سایر گروههای آموزشی دانشكده با دانشگاه همكاری
داشتهاید؟

بلی□ خیر □
در صورت پاسخ مثبت ،چند درصد از وقت خود را اختصاص دادهاید؟  ......................درصد
 -1-11آیا شما در سه سال گذشته در تدریس با سایر سازمانهای ذیربط همكاری داشتهاید؟

بلی□

□
در صورت پاسخ مثبت ،چند درس تدریس کردهاید؟  ..............درس
 -2-11آیا شما در سه سال گذشته در طرحهای پژوهشی با سایر سازمانهای ذیربط همكاری داشتهاید؟

بلی□ خیر□
در صورت پاسخ مثبت ،در چند طرح همكاری کردهاید؟  ..............تعداد
 -3-11آیا شما در سه سال گذشته در خدمات مشاورهای (شرکت در جلسات) با سایر سازمانهای ذیربط
همكاری داشتهاید؟

بلی□ خیر □
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خیر

در صورت پاسخ مثبت ،در چند جلسه همكاری کردهاید؟  ..............تعداد

 -4-11در سه سال گذشته در فعالیتهای اجرائی با سایر سازمانهای ذیربط همكاری داشتهاید؟ بلی□

خیر

□
در صورت پاسخ مثبت ،چند درصد از وقت خود را اختصاص دادهاید؟  ....................درصد
 -1-11آیا در سه سال گذشته در تدریس دروس مرتبط با رشته خود با سایر گروههای همسان در دانشگاههای
دیگر همكاری داشتهاید؟

بلی□ خیر□

در صورت پاسخ مثبت ،چند درس تدریس کردهاید؟  ..............درس ،واحد ....................
 -2-11آیا در سه سال گذشته در طرحهای پژوهشی ،با سایر گروههای همسان در دانشگاههای دیگر همكاری
داشتهاید؟

بلی□ خیر□

در صورت پاسخ مثبت ،در چند طرح همكاری کردهاید ؟  ..............تعداد
 -3-11آیا در سه سال گذشته در خدمات مشاورهای (شرکت در جلسات) با سایر گروههای همسان همكاری
داشتهاید؟

بلی□ خیر□

در صورت پاسخ مثبت ،در چند جلسه شرکت کردهاند؟  ..............تعداد
 -4-11آیا در سه سال گذشته در فعالیتهای اجرائی با سایر گروههای همسان همكاری داشتهاید؟

بلی□ خیر □
در صورت پاسخ مثبت ،چند درصد از وقت خود را اختصاص دادهاند؟  ...............درصد
 -1-12در  3سال گذشته چند طرح پژوهشی در داخل دانشگاه اجرا کردهاید؟ ................................
 -2-12در  3سال گذشته چند طرح پژوهشی در خارج دانشگاه اجرا کردهاید؟ ................................
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 -1-13در  3سال گذشته چند مقاله در مجالت معتبر داخلی یا خارجی چاپ کردهاید؟ ................................
 -2-13در  3سال گذشته چند مقاله در سمینارهای داخلی یا خارجی ارائه کردهاید؟ ................................
 -1-14در  3سال گذشته چند کتاب را به چاپ رسانیدهاید؟ ................................
 -2-14در  3سال گذشته چند کتاب را ترجمه کردهاید؟ ................................
 -3-14در  3سال گذشته چند کتاب را نقد یا تصحیح یا تجدید کردهاید؟ ................................
 -15آیا در 3سال گذشته ابداعات و اختراعاتی مربوط به رشته خود انجام دادهاید؟ ................................
 -16در سه سال گذشته چند پایاننامه را راهنمایی کردهاید؟ ................................
 -17تا چه اندازه عناوین پایاننامهها با تخصص اعضاء هیأت علمی گروه تناسب دارد؟

کم □

متوسط □

زیاد □

 -18تعداد فرصتهای مطالعاتی که در سه سال گذشته استفاده کردهاید؟ ..............................
 -19در سه سال گذشته در برگزاری چند همایش یا سمینار مشارکت داشتهاید؟ ...................................
 -21در سه سال گذشته در چند مجله داخلی یا خارجی عضو هیأت تحریریه بودهاید؟ ..............................
 -1-21در سه سال گذشته چند واحد درس مشترک با سایر اعضای گروه ارائه کردهاید؟ ..............................
واحد
 -2-21در سه سال گذشته چند طرح پژوهشی مشترک با سایر اعضای گروه اجرا کردهاید؟ .........................
طرح
 -1-22در سه گذشته چند واحد درس مشترک با اعضاء هیأت علمی خارج از گروه ارائه کردهاید؟
..............واحد
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 -2-22در سه سال گذشته چند طرح پژوهشی مشترک با اعضاء هیأت علمی خارج از گروه ارائه کردهاید؟ ...
طرح
 -23از چه روشهای یاددهی و یادگیری در کالس درس استفاده مینمائید؟

سخنرانی □ روش کارگاهی □ پرسش و پاسخ و بحث □ مطالعه موردی □ ترکیبی □
 -1-23تا چه اندازه از روشهای تدریس یاد شده استفاده مینمایند؟

کم

روش تدریس

متوسط زیاد

سخنرانی
روش کارگاهی
پرسش و پاسخ
مطالعه موردی
ترکیبی

 -24تا چه اندازه از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تدریس استفاده میکنید؟.

کم □ متوسط □ زیاد □
 -25با توجه به گویههای زیر نظر خود را درباره تناسب رشتههای آموزشی با نیاز جامعه و تحوالت روز بیان
نمائید.
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شرح

متوسط زیاد

کم

 -1تا چه اندازه ،رشتهها و دورههای آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی
شدهاند؟
 -2تا چه اندازه رشتهها و دورههای آموزشی متناسب با نیازهای جامعه طراحی
شدهاند؟
 -3آیا اهداف دورههای آموزشی در گروه دقیق و مدون هستند؟

 -26درباره تناسب برنامههای درسی گروه با نیازهای دانشجویان و جامعه به گویههای زیر پاسخ دهید.
شرح

متوسط زیاد

کم

 -1تا چه اندازه در تدوین برنامه درسی به نیازهای آتی دانشجویان توجه شده است؟
 -2تا چه اندازه برنامههای درسی با توجه به نیازهای جامعه طراحی شده است؟
 -3تا چه اندازه با وجود چنین برنامهی درسی دانشجویان بعد از فارغالتحصیلی برای
ورود به بازار کار مشكلی نخواهند داشت؟
 -4تا چه اندازه در برنامه درسی تحوالت در حال پیشرفت جامعه لحاظ گردیده
است؟

 -27تا چه اندازه با توجه به موارد زیر دورههای آموزشی از انعطافپذیری الزم برخوردار است؟
کم

شرح
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متوسط

زیاد

 -1دروس دورههای آموزشی متناسب با نیازهای درسی دانشجویان و با توجه به نظرخواهی
از آنان بازنگری میشود.
 -2دروس دورههای آموزشی متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار بازنگری میشود.

 -28با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضای آموزشی بیان کنید.
کم

شرح
 -1آیا فضای آموزشی ،مناسب با نیاز دورهها و رشتههای گروه تقسیم شده است؟
 -2آیا از فضای آموزشی و اداری گروه استفاده بهینه میشود؟
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متوسط

زیاد

ارزیابی درونی گروه هوشبری و اتاق عمل
دانشکده پیرا پزشکی

(فرم شماره )3

پرسشنامه دانشجویان

68

بسمه تعالی

دانشجوی محترم گروه هوشبری و اتاق عمل
با سالم،
پرسشنامه حاضر در راستای طرح ارزیابی درونی گروه و به منظور بررسی وضعیت موجود گروه و
برنامهریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آن تهیه و تنظیم شده است .در همین راستا استفاده از نظرات
دانشجویان در خصوص عوامل مؤثر در بهبود کیفیت گروه نیز حائز اهمیت میباشد .لذا خواهشمند است
پرسشنامه مربوطه را تكمیل فرمائید .پیشاپیش از همكاری شما تشكر مینماید.

کمیته ارزیابی درونی گروه
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 -1لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویههای زیر بیان کنید.
شرح

متوسط

کم

زیاد

 -1تا چه اندازه از اهداف و رسالتهای گروه مطلع هستید؟
 -2تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهای فردی و انتظارات دانشجویان در این رشته
تناسب دارد؟
 -3تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهای جامعه در این رشته تناسب دارد؟

 -2لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویههای زیر بیان نمائید.
نا راضی

شرح

نسبتاً راضی

راضی

 -1رضایت شما از عملكرد مدیر گروه فعلی در چه سطحی است؟
 -2تا چه اندازه از رفتار مدیر گروه فعلی رضایت دارید؟

 -3رتبه شما در کنكور چند بوده است؟ .......................................
 -4رشته فعلی ،انتخاب چندم شما در برگه انتخاب رشته بوده است؟ ................................
 -5لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویههای زیر بیان کنید.
کم

شرح
 -1تا چه حد از ماهیت رشته تحصیلی خود اطالع دارید؟
 -2تا چه حد از بازارکار رشته خود اطالع دارید؟

71

متوسط

زیاد

 -3تا چه حد به رشته تحصیلی خود عالقهمندید؟

 -6رضایت خود را از روش تدریس اعضاء هیأت علمی با توجه به گویههای زیر را مشخص نمایند.
شرح

متوسط

کم

زیاد

 -1مناسب بودن روشهای تدریس اعضاء هیأت علمی با محتوای درسی
 -2روشهای تدریس انگیزه یادگیری را در دانشجو تقویت میکند.
 -3روشهای تدریس متناسب با اهداف درس انتخاب میشود.
 -4روشهای تدریس متناسب با معلومات قبلی دانشجویان و سایر ویژگیهای آنان است.
 -5اعضاء هیأت علمی از روشهای متنوع استفاده میکنند.
 -6روشهای تدریس به درک بهتر مطلب کمک میکند.

 -7درباره طرح درس اعضاء هیأت علمی با توجه به گویههای زیر پاسخ دهید.
کم

شرح
 -1تا چه اندازه اعضاء هیأت علمی در ارائه مطالب به اهداف عملكردی (رفتاری) توجه دارند؟
 -2اعضاء هیأت علمی در ارائه مطالب اطالعات قبلی دانشجویان را مدنظر قرار میدهند؟
 -3تا چه اندازه محتوی دروس با نوع درس تناسب دارد؟
 -4تا چه اندازه فعالیتهای دانشجویان در ارائه درس در نظر گرفته میشود؟
 -5تا چه اندازه اعضاء هیأت علمی در ارائه درس از مواد و ابزار آموزشی مناسب استفاده میکنند؟
 -6تا چه اندازه قبل از تدریس نحوه ارزیابی از آموختهها بوسیله اعضاء هیأت علمی مشخص شده
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متوسط

زیاد

است؟

 -8تا چه اندازه از استفاده فنآوری اطالعات و ارتباطات توسط اعضاء هیأت علمی در تدریس رضایت دارید؟

کم □ متوسط □ زیاد □
 -9با توجه به گویههای زیر نظر خود را درباره نحوه ارزشیابی بیان کنید.
کم

شرح

متوسط زیاد

 -1آیا ارزشیابی تشخیصی در ابتدای تشكیل کالس انجام میشود؟
 -2آیا آزمون میان ترم از پیشرفت تحصیلی دانشجویان در کلیه مراحل تدریس انجام
میشود؟
 -3آیا از ارزشیابی پایانی جهت آشنایی دانشجویان با میزان کسب دانش و معلومات،
استفاده میشود؟
 -4آیا به غیر از آزمون از تكلیف ،گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان استفاده میشود؟

 -11با توجه به گویههای زیر نظر خود را درباره تناسب رشتههای آموزشی با نیاز جامعه و تحوالت روز بیان
نمائید.
کم

شرح
 -1تا چه اندازه ،رشتهها و دورههای آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی
شدهاند؟
 -2تا چه اندازه رشتهها و دورههای آموزشی متناسب با نیازهای جامعه طراحی
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متوسط زیاد

شدهاند؟
 -3آیا اهداف دورههای آموزشی در گروه دقیق و مدون هستند؟

 -11درباره رابطه برنامه درسی با نیازهای دانشجویان به گویههای زیر پاسخ دهید.
کم

شرح

متوسط زیاد

 -1برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک میکند.
 -2برنامه درسی فعلی به من کمک میکند تا تحلیل مناسبی از وضعیت رشتهام در
جامعه داشته باشم.
 -3برنامه درسی با توجه به نیازهای جامعه و تحوالت آن طراحی شده است.

 -12تا چه اندازه با توجه به موارد زیر تنوع دورههای آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان است؟

کم

شرح
 -1تنوع دروس دورههای آموزشی باعث میشود تا آگاهی خود از رشتهام و نیازهای
جامعه را افزایش دهم.
 -2تنوع دروس دورههای آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشتهام میشود.

 -13تناسب بین دروس نظری و عملی در برنامههای درسی دوره چگونه است؟
لطفاً به گویههای زیر پاسخ دهید.
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متوسط

زیاد

بلی

شرح

خیر

 -1آنچه را که به صورت نظری یاد میگیرم در قالب واحدهای عملی به مرحله اجرا در میآورم.
 -2تناسبی بین واحدهای نظری و عملی وجود ندارد.
 -3واحدهای عملی و کارگاهی اهمیت چندانی ندارند.

 -14نظر خود را با توجه به فعالیتهای فوق برنامه با توجه به گویههای زیر بیان کنید.
کم

شرح

متوسط

زیاد

 -1تا چه اندازه زمان الزم در برنامه درسی به منظور بازدید از فعالیتهای مرتبط پیشبینی
شده است؟
 -2تا چه اندازه از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط جهت سخنرانی دعوت بعمل میآید؟
 -3تا چه اندازه سمینارها و کنفرانس های علمی توسط گروه برگزار می شود؟

 -15با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضای آموزشی بیان کنید.
کم

شرح
 -1آیا فضای آموزشی ،مناسب با نیاز گروه تقسیم شده است؟
 -2آیا از فضای آموزشی و اداری گروه استفاده بهینه میشود؟
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متوسط

زیاد

چک لیست ارزشیابی
جدول :9-9مالک رسالت و اهداف آموزشی گروه
رديف

مطلوب

2

تعداد جلسات اعضای هیات علمی در تدوين اهداف گروه:
 .aدر آغاز ترم تحصیلی جديد شورای گروه برای بازنگری اهداف با توجه به نیاز های جامعه تشكیل می شود
(مطلوب)
 .bشورای گروه برای بازنگری اهداف با توجه به نیازهای جامعه بنابه درخواست گروه تشكیل می شود (نسبتا
مطلوب)
 .cبه منظور بازنگری اهداف گروه جلسه ويژه ای تشكیل نمی شود (نامطلوب)

3

شرکت نماینده دانشجویان در جلسات بازنگری اهداف گروه:
 .aنماينده دانشجويان عضو شورای گروه در بازنگری اهداف است (مطلوب)
 .bنماينده دانشجويان به عنوان عضو مدعو در شورای گروه در بازنگری اهداف شرکت دارد (نسبتا مطلوب)
 .cنماينده دانشجويان عضو شورای گروه در بازنگری اهداف نمی باشد (نامطلوب)

4

دستورالعمل های تدوین شده به منظور بررسی میزان تحقق اهداف گروه:
 .aبرای تحقق اهداف گروه تصمیمات شورای گروه به صورت دستورالعمل تدوين
می گردد (مطلوب)
 .bدرمورد اهداف شورای آموزشی گروه تشكیل و نتیجه گیری صورت می گیرد (نسبتا مطلوب)
 .cجهت بررسی میزان تحقق اهداف گروه توافق و دستورالعمل وجود ندارد (نامطلوب)

5

جلسات تشکیل شده با حظور اعضای هیات علمی در خصوص آشنایی با اهداف گروه:
 .aاعضای هیات علمی در جلسات حضوری فعال دارند (مطلوب)
 .bجلسات با حضور تعداد محدودی از اعضای هیات علمی صورت می گیرد (نسبتا مطلوب)
 .cجهت آشنايی اعضای هیات علمی با اهداف گروه شورای گروه جلسه ای تشكیل
نمی دهد (نامطلوب)

6

تهیه راهنمای آموزش برای هریک از مقاطع رشته تحصیلی در گروه:
 .aدر آغاز سال تحصیلی کتابچه راهنمای آموزشی برای هريك از مقاطع تنظیم و منتشر می گردد (مطلوب)
 .bکتابچه راهنما آموزش مربوط به سالهای قبل منتشر می شود (نسبتا مطلوب)
 .cگروه کتابچه راهنمای آموزشی ندارد (نامطلوب)
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نسبتا مطلوب

9

وجود سند رسالت و اهداف در گروه:
 .aرسالت و اهداف رشته در گروه موجود است و توسط اعضای گروه مورد توجه و
باز بینی قرار می گیرد (مطلوب)
 .bرسالت و اهداف رشته در گروه موجود است (نسبتا مطلوب)
 .cرسالت و اهداف در گروه موجود نیست (نامطلوب)

نامطوب

نشانگر

1

تصریح قابلیت ها و صالحیت های مورد انتظار دانش آموختگان:
 .aقابلیت ها و مهارت های دانش آموختگان از شروع تحصیل برای آنها کامال روشن است (مطلوب)
 .bبرخی از قابلیت ها و مهارت دانش آموختگان برای آنها روشن شده است (نسبتا مطلوب)
 .cدانشجويان در مورد قابلیت ها و مهارت های آنها پس از فارغ التحصیلی آگاهی ندارد (نامطلوب)

 8وجود نظام مدون برای پایش برنامه های آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت:
 .aفعالیت های آموزشی .پژوهشی در عرضه خدمات تخصصی گروه براساس برنامه مدون گروه انجام می گیرد
(مطلوب)
 .bفعالیت های آموزشی ،پژوهشی و عرضه خدمات گروه براساس برنامه دانشكده انجام می گیرد (نسبتا مطلوب)
 .cبرنامه مدون و از قبل پیش بینی شده برای فعالیت های گروه وجود ندارد (نامطلوب)
جمع امتیازات:
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 :1-2مالک مدیریت گروه
رديف

مطلوب

2

حضور مدیر گروه:
 .aبیش از  6ساعت در روز در گروه حضور دارند (مطلوب)
 .bبین  3-6ساعت در روز در گروه حضور دارند (نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از  3ساعت در روز در گروه حضور دارند (نامطلوب)

3

رعایت مقررات و آئین نامه های آموزشی:
 .aپیش از %83از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می گردد (مطلوب)
 %63-83 .bاز مسائل دانشجويان بر اساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می گردد (نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از  %63از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می گردد (نامطلوب)

4

تشکیل به موقع کالس های درسی و براساس برنامه درسی مدون و تقویم دانشگاهی:
 .aبیش از  %83کالس ها بر اساس تقويم دانشگاهی و برنامه درسی تشكیل می شود (مطلوب)
 63 .bتا %83کالس ها براساس تقويم دانشگاهی و برنامه درسی تشكیل می شود (نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از  %63کالس ها براساس تقويم دانشگاهی و برنامه درسی تشكیل می شود (نامطلوب)

5

رعایت آئین نامه در خصوص ارائه دروس اعضای هیات علمی:
 .aبیش از %83از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشكده تدريس می نمايند (مطلوب)
 %63-83 .bاز اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشكده تدريس
می نمايند (نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشكده تدريس می نمايند (مطلوب)

6

برقراری نظم و هماهنگی در گروه برای حضور به موقع و کامل هیات علمی و کارکنان در محل:
 .aبیش از%83اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند(مطلوب)
 .bبین %63-83از اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند(نامطلوب)

1

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی گروه:
 .aشورای آموزشی گروه براساس برنامه منظم تشكیل و تصمیمات به دانشكده ارسال میشود(مطلوب)
 .bشورای آموزشی گروه براساس درخواست مدير گروه برگزار میشود(نسبتا مطلوب)
 .cشورای آموزشی گروه به طور نامنظم تشكیل میشود اما نتايج آن به دانشكده ارسال نمیگردد(نا مصلوب)

8

نظارت بر سیستم مدیریت اطالعات:
 .aنظام مديريت اطالعات الكترونیك بوده و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است(مطلوب)
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نسبتا مطلوب

9

مرتبه علمی مدیر گروه:
 .aاستاد يار و باالتر (مطلوب)
 .bمربی هیات علمی (نسبتا مطلوب)
 .cمربی کارشناس (نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

 .bنظام مديريت اطالعات سنتی و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است(نسبتا مطلوب)
 .cنظام مديريت اطالعات سنتی بوده و مديريت گروه نظارتی برآن ندارد(نا مطلوب)
1

میزان رضایت هیات علمی از برنامه ها و مراقبت های مدیریت گروه:
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی از برنامه ها و فعالیت های گروه رضايت دارد(مطلوب)
 .bبین%63-83از اعضای هیات علمی از برنامه ها و فعالیت های مديريت گروه رضايت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از اعضای هیات علمی از برنامه ها و فعالیت های گروه رضايت دارند(نامطلوب)
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میزان رضایت دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه:
 .aبیش از%83از دانشجويان از برنامه ها و فعالیت های مديريت گروه رضايت دارند(مطلوب)
 .bبین%63-83از دانشجويان از برنامه ها و فعالیت های مديريت گروه رضايت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از دانشجويان از برنامه ها و فعالیت های مديريت گروه رضايت دارند(نامطلوب)

99

مستندات شرح وظایف هیات علمی:
 .aشرح وظايف هیات علمی در گروه موجود است و مديريت گروه بر آن نظارت دارد (مطلوب)
 .bشرح وظايف هیات علمی در گروه موجود نیست ولی نظارت مديريت براساس مستندات موجود دانشگاه
است(نسبتا مطلوب)
 .cمستندات شرح وظايف در گروه وجود ندارد .و مديريت گروه نیز به آن اشراف ندارد(نامطلوب)

92

انجام مستمر ارزیابی درونی گروه:
 .aارزيابی درونی بطور مستمر انجام می شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال می شود (مطلوب)
 .bارزيابی درونی بر اساس در خواست مسئولین دانشگاه انجام می شود و گزارش آن ارسال می گردد(نسبتا
مطلوب)
 .cانجام ارزيابی درونی در گروه مورد توجه نمیباشد(نامطلوب)

93

گزارش عملکرد و فعالیت های آموزشی در گروه:
 .aهر نیم سال تحصیلی عملكرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه و به دانشكده ارائه می گردد(مطلوب)
 .bهرنیم سال تحصیلی عملكرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه و در گروه نگهداری می شود(نسبتا مطلوب)
 .cگزارشی از عملكرد و فعالیت های گروه تهیه نمیشود(نامطلوب)

94

دارا بودن برنامه مدون جهت مشارکت هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی:
 .aبیش از %83از اعضای هیات علمی در برنامه ريزی آموزشی گروه مشارکت دارند(مطلوب)
 .bبین %63-83از اعضای هیات علمی در برنامه ريزی آموزشی گروه مشارکت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از%63از اعضای هیات علمی در برنامه ريزی آموزشی گروه مشارکت دارند(نامطلوب)

95
دارا بودن برنامه مدون جهت مشارکت دانشجو در برنامه ریزی آموزشی:
 .aبیش از %83از دانشجويان در برنامه ريزی آموزشی گروه مشارکت دارند(مطلوب)
 .bبین %63-83از دانشجويان در برنامه ريزی آموزشی گروه مشارکت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63از دانشجويان در برنامه ريزی گ آموزشی گروه مشارکت دارند(نامطلوب)
جمع امتیازات

78

جدول:9-3مالک روند توسعه منابع گروه
رديف

مطلوب

2

روند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی در5سال اخیر:
 .aبیش از 83درصداز اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقا يافتند(مطلوب)
 .bبین63-83درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقا يافتند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از63درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقا يافتند(نامطلوب)

3

تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز گروه در5سال آینده:
 .aبه منظور توسعه نیروی انسانی متخصص گروه جلسات ويژه تشكیل و نیازها تعیین گردد(مطلوب)
 .bتوسعه نیروی انسانی متخصص در گروه تابع نظرات مدير گروه است و در مواقع الزم اقدام می
شود(نسبتا مطلوب)
 .cاقدام خاصی در مورد توسعه نیروی انسانی متخصص در گروه انجام نمیشود(نامطلوب)

4

تدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه:
 .aبه منظور توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه جلسات ويژه تشكیل و برنامه ريزی
صورت می گیرد(مطلوب)
 .bتوسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه بر اساس برنامه ريزی مدير گروه انجام می
شود(نسبتا مطلوب)
 .cبرنا مه ريزی مشخصی در مورد توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه صورت
نمیگیرد(نامطلوب)

5

روند توسعه منابع فیزیکی امکانات و تجهیزات در5سال اخیر:
 .aبیش از83درصد از نیازهای مربوط به منابع و امكانات بر آورد شده است(مطلوب)
 .bبین83-63درصد از نیازهای مربوط به منابع و امكانات بر آورد شده است(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از 63درصد از نیازهای مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است(نامطلوب)

جمع امتیازات:

79

نسبتا مطلوب

9

روند توسعه اعضای هیات علمی:
 .aبرای بیش از 83درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیات علمی شده است(مطلوب)
 .bدرمورد  63-83درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیات علمی شده است(نسبتا مطلوب)
 .cدر مورد کمتر از63درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیات علمی شده است (نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  :9-4مالک آيین نامه ها و مصوبات گروه
رديف

مطلوب

اجرای آيین نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه:
2
 .aمدير گروه در خصوص اجرای کلیه قوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد(مطلوب)
 .bمدير گروه در خصوص اجرای بعضی از قوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد(نسبتا
مطلوب)
 .cمدير گروه در خصوص اجرای قوانین و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد(نامطلوب)
وجود دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه های دانشجويان:
3
 .aدستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه های دانشجويان توسط گروه تنظیم و تدوين گرديده است
(مطلوب)
 .bبرای راهنمای پايان نامه از دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه موجود در دانشگاه استفاده
میشود(نسبتا مطلوب)
 .cگروه دستورالعمل خاصی برای نگارش پايان نامه در نظر ندارد(نامطلوب)
رعايت و پايبندی اعضای هیات علمی و کارکنان به آيین نامه ها و ضوابط موجود:
4
 .aکلیه اعضای هیات علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات گروه می
دانند(مطلوب)
 .bبرخی از اعضای هیات علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات گروه می
دانند(نسبتا مطلوب)
 .cآيین نامه ها و مقررات دانشگاه .دانشكده و گروه مورد توجه اعضای گروه نمیدانند(نامطلوب)
جمع امتیازات :

81

نسبتا مطلوب

وجود آيین نامه ها و ضوابط مدون در گروه برای دروس و پايان نامه ها:
 .aدر شروع سال تحصیلی جلسات برای توزيع دروس وضعیت اساتید راهنما و مشاورين پايان
نامه ها تشكیل میگردد(مطلوب)
 .bتوزيع دروس و وضعیت اساتید راهنمای پايان نامه ها در برنامه پیش بینی و در شروع سال
تحصیلی به آن عمل میشود(نسبتا مطلوب)
 .cگروه برنامه مدون برای توزيع دروس و پايان نامه های دانشجويی ندارد(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

جدول :9-5مالک مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ريزی آموزشی
رديف

مطلوب

81

نسبتا مطلوب

نحوه مشارکت اعضای علمی در تنظیم برنامه های آموزشی:
9
 .aتقويم آموزشی گروه در سال تحصیلی با مشارکت کلیه اعضای هیات علمی در شورای گروه
تنظیم می شود(مطلوب)
 .bتقويم آموزشی گروه در شروع سال تحصیلی توسط مدير گروه تنظیم و به اطالع اعضا رسانده
میشود(نسبتا مطلوب)
 .cهريك از اعضا درخواست خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطالع مدير گروه می
رساند(نامطلوب)
میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تنظیم برنامه های آموزشی و سر فصل دروس:
2
 .aبیش از83درصد از اعضای هیات علمی در تنظیم برنامه ها و سر فصل های دروس مشارکت
دارند(مطلوب)
 .bبین63-83درصد از اعضای هیات علمی در تنظیم برنامه ها و سر فصل های دروس مشارکت
دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از63درصد از اعضای هیات علمی در تنظیم برنامه ها و سر فصل های دروس مشارکت
دارند(نامطلوب)
نظارت شورای گروه بر نحوه ارائه دروس و تشكیل منظم کالس ها و مسائل آموزشی ترم جاری:
3
 .aتشكیل حداقل يك جلسه در پايان ترم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور اعضای
هیات علمی (مطلوب)
 .bتشكیل جلسات درصورت لزوم به منظور بررسی وضعیت آموزش با حضور برخی از اعضای
هیات علمی(نسبتا مطلوب)
 .cبه منظور بررسی مسائل آموزشی و ارتقا کیفیت آموزش مشارکتی بین اعضا و مدير گروه
صورت نمیگیرد(نامطلوب)
معیارهای کیفیت پايان نامه و طرح های پژوهشی:
4
 .aعالوه بر آيین نامه دانشكده گروه نیز برای ارتقا کیفیت پايان نامه ها و طرح های پژوهشی
مقررات خاصی را تدوين کرده است(مطلوب)
 .bآيین نامه های دانشكده و دانشگاه برای پايان نامه ها رعايت می
 .cگردد(نسبتا مطلوب)
 .dبرای ارتقا کیفیت پايان نامه ها و طرح های پژوهشی سیاست ويژه ای در گروه اتخاذ نگرديده
است(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :9-6مالک امكانات مالی مورد نیاز گروه
رديف

مطلوب

3

وجود برنامه مالی گروه در جهت هزينه کردن بودجه گروه:
 .9گروه برنامه مالی دراز مدت میان مدت و کوتاه مدت مشخصی برای صرف هزينه ها دارد و در
هزينه کردن بودجه به الويت ها توجه دارد(مطلوب)
 .2گروه بر اساس تخصیص اعتبار برنامه ريزی می نمايد(نسبتا مطلوب)
 .3هیچ برنامه مدون به منظور هزينه اعتبارات گروه وجود ندارد(نامطلوب)

4

کفايت بودجه گروه برای تامین امكانات و تجهیزات موردنیاز:
 .9بودجه گروه بیش از 13درصد امكانات و تجهیزات گروه را تامین می کند(مطلوب)
 .2بودجه گروه حدود 53درصد از امكانات و تجهیزات گروه را تامین می کند(نسبتا مطلوب)
 .3بودجه گروه کمتر از23درصد امكانات و تجهیزات گروه را تامین می کند(نامطلوب)

2

سرانه هزينه های آموزشی به تفكیك دانشجو دوره ها و رشته ها:
5
 .9سرانه هزينه های آموزشی با توجه به ماهیت گروه در سطح مطلوب تعیین می شود(مطلوب)
 .2سرانه هزينه های آموزشی با توجه به ماهیت گروه در سطح نسبتا مطلوب تعیین می شود(نسبتا
مطلوب)
 .3سرانه هزينه های آموزشی با توجه به ماهیت گروه در سطح نامطلوب تعیین می شود(نامطلوب)
جمع امتیازات:

82

نسبتا مطلوب

9

اعتبار مالی مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه:
 .aبیش از83درصد از نیازهای گروه از محل بودجه تخصیص دانشكده تامین می شود (مطلوب)
 .bبین 83-63درصد از نیازهای گروه از محل بودجه تخصیص دانشكده تامین می شود(نسبتا
مطلوب)
 .cاعتبار تخصیص داده شده برای گروه از محل دانشكده و دانشگاه بسیار کم است(نامطلوب)
جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه:
 53 .9درصد از نیازهای مالی گروه از محل طرح ها و قراردادهای خارج از دانشگاه تامین می
شود(مطلوب)
 .2بیش از83درصداز نیازهای گروه از محل بودجه تخصیص دانشگاه تامین می شود(نسبتا مطلوب)
 .3کمتراز83درصد نیازهای گروه از محل بودجه تخصیص دانشكده تامین می شود(نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول 9-1مالک فعالیت های برون دانشگاهی
رديف

مطلوب

2

تعداد اعضای هیات علمی که در ارائه دروس با ساير دانشكده ها و دانشگاه و سازمان های ذيربط
همكاری دارند:
25 .aدرصد از اعضای هیات علمی در ارائه دروس با ساير گروه های آموزشی دانشكده دانشگاه
همكاری دارند(مطلوب)
25 .bتا53درصد از اعضای هیات علمی در ارائه دروس با ساير گروه های آموزشی دانشكده
همكاری دارند(نسبتا مطلوب)
 .cبیش از53درصد از اعضای هیات علمی در ارائه دروس با ساير گروه های آموزشی دانشكده
همكاری دارند(نامطلوب)
میزان همسويی فعالیت برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه:
 .aبیش از 13درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آنها هماهنگی
دارند(مطلوب)
 .bبین53تا13درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آنها هماهنگی
دارد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از 53درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آنها هماهنگی
دارد(نامطلوب)
تعداد اعضای گروه که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذيربط و انجمن ها شرکت می نمايند:
9/2 .aاعضای هیات علمی در جلسات مشاوره ای سازمانهای ذيربط و انجمن ها شرکت می
نمايند(مطلوب)
9/3 .bاعضای هیات علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذيربط و انجمن ها شرکت می
نمايند(نسبتا مطلوب)
 .cاصال اعضای هیات علمی در جلسات مشاوره ای سازمانهای ذيربط و انجمن ها شرکت نمی
نمايند(نامطلوب)
میزان اعتبار جذب شده توسط دانشگاه های ذيربط از طريق همكاری اعضای هیات علمی:
53 .aدرصد از اعتبارات گروه از طريق همكاری با ساير سازمان ها تعیین می شود (مطلوب)

3

4

5

83

نسبتا مطلوب

9

تعداد اعضای هیات علمی که در مشاوره و راهنمايی پايان نامه ها با ساير گرو های دانشكده و دانشگاه
همكاری دارند:
25 .aدرصد اعضای هیات علمی در اجرای طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه های آموزشی
دانشگاه ذيربط همكاری دارند(مطلوب)
 .bکمتر از93درصد اعضای هیات علمی در اجرای طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه های
آموزشی دانشكده همكاری دارند(نسبتا مطلوب)
 .cاعضای هیات علمی در اجرای طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه های آموزشی دانشكده
دانشگاه همكاری ندارند(نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

6

1

25 .bدرصد از اعتبارات گروه از طريق همكاری با ساير سازمان ها تعیین می شود(نسبتا مطلوب)
 .cاعتبارات گروه از طريق همكاری با ساير سازمان ها تعیین نمی شود (نامطلوب)
تعداد ساعاتی که اعضای گروه در جلسات ساير سازمان ها و انجمن ها به منظور خدمات مشاوره ای
شرکت می کنند:
 .aدر هفته بین 23تا33درصد از وقت اعضای هیات علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف
می شود(مطلوب)
 .bدر هفته بین93تا23درصد از وقت اعضای هیات علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف
می شود(نسبتا مطلوب)
 .cدر هفته کمتر از 93درصد از وقت اعضای هیات علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف
می شود(نامطلوب)
تعداد ساعاتی که اعضای گروه در ساير دستگاه ها و سازمان ها به فعالیت های خارج از تخصص خود می
پردازند:
 .aوقت هیچ يك از اعضای هیات علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص
ندارد(مطلوب)
93 .bدرصد از وقت اعضای هیات علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص
دارد(نسبتا مطلوب)
 .cبیشتر از 93درصد وقت اعضای هیات علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص
دارد(نامطلوب)

جمع امتیازات :

84

جدول :2-9مالک تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیات علمی
رديف

مطلوب

3

تناسب رشته های تحصیلی با بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به رشته های تحصیلی:
 .aمنابع هر يك از رشته های تحصیلی قادر است 9/2از نیاز های گروه را تامین می کند(مطلوب)
 .bمنابع هر يك از رشته های تحصیلی قادر است  9/3از نیازهای گروه را تامین می کند(نسبتا
مطلوب)
 .cمنابع هريك از رشته های تحصیلی قادر است 9/4از نیاز های گروه را تامین می کند(نامطلوب)

4

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تعداد کارکنان و کارشناسان:
 .aبه ازای هر  5هیات علمی يك دستیار آموزشی وجود دارد(مطلوب)
 .bدر هر گروه يك دستیار آموزشی وجود دارد(نسبتا مطلوب)
 .cبرای گروه دستیار آموزشی در نظر گرفته نشده است (نامطلوب)
تناسب رشته های تحصیلی با امكانات آزمايشگاهی:
 .aبرای دروسی که نیاز به آزمايشگاه دارد تجهیزات آزمايشگاهی پیش بینی شده است(مطلوب)
 .bبرای برخی دروسی که نیاز به آزمايشگاه دارد تجهیزات آزمايشگاهی پیش بینی شده است (نسبتا
مطلوب)
 .cامكانات آزمايشگاهی مناسبی برای دروس عملی وجود ندارد(نامطلوب)

6

وجود دروس غیر مرتبط با رشته(.ITزبان انگلیسی .روش تحقیق):
 .aبیش از%83دانشجويان دروسITزبان انگلیسی .روش تحقیق را میگذرانند(مطلوب)
63 .bتا%83دانشجويان دوسITزبان انگلیسی .روش تحقیق را میگذرانند(نسبتا مطلوب1
 .cکمتراز%63دانشجويان دروس ITزبان انگلیسی .روش تحقیق را میگذرانند(نامطلوب)

2

5

جمع امتیازات:

85

نسبتا مطلوب

9

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تخصص اعضای هیات علمی:
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی دارای تخصص مربوط به رشته گروه می باشند(مطلوب)
 .bبین53تا%83از اعضای هیات علمی دارای تخصص مربوط به رشته گروه می باشند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%53از اعضای هیات علمی دارای تخصص مربوط به رشته گروه می باشند(نامطلوب)
تناسب رشته های تحصیلی با تعداد اعضای هیات علمی:
 .aبیش از 93نفر عضو هیات علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد(مطلوب)
 .bبین5تا93نفر عضو هیات علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز5نفر عضو هیات علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد(نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول :2-2مالک ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی
رديف

مطلوب

تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر دانشجو:
2
 .aبررسی نظرات بیش از%83از دانشجويان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با نیاز
های دانشجويان(مطلوب)
 .bبررسی نظرات 63تا%83از دانشجويان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با نیازهای
دانشجويان(نسبتا مطلوب)
 .cبررسی کمترازز%63ازدانشجويان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با نیازهای
دانشجويان(نامطلوب)
تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر آموختگان:
3
 .aبررسی نظرات بیش از%83از دانش آموختگان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با
وظايف شغلی دانش آموختگان(مطلوب)
 .bبررسی نظرات63تا%83از دانش آموختگان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با
وظايف شغلی دانش آموختگان(نسبتا مطلوب)
 .cبررسی کمتراز%63از دانش آموختگان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با وظايف
شغلی دانش آموختگان(نامطلوب)
انطباق دروس با آخرين دستاوردهای رشته:
4
 .aبیش از%83از محتوای دروس با آخرين يافته های علمی مطابقت دارد(مطلوب)
 .bبین63تا%83از محتوای با آخرين يافته های علمی مطابقت دارد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتتراز%63از محتوای دروس با آخرين يافته های علمی مطابقت دارد(نامطلوب)
توجه اعضای هیات علمی به سرفصل های مصوب درس:
5
 .aبیش از%83از سرفصل های دروس توسط اعضای هیات علمی رعايت میگردد(مطلوب)
 .bبین63تا%83از سرفصل های دروس توسط اعضای هیات علمی رعايت میگردد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63ازسرفصل های دروس توسط اعضای هیات علمی رعايت میگردد(نامطلوب)
جمع امتیازات:

86

نسبتا مطلوب

تناسب رشته های درسی با نیازهای جامعه از نظر هیات علمی:
 .aانجام بررسی محتوای%83از دروس و اهداف دوره (مثال :تدوين پرسشنامه مناسب تجزيه و تحلیل
)در گروه(مطلوب)
 .bانجام بررسی محتوای 63تا%83از دروس و اهداف دوره (مثال :تدوين پرسشنامه تجزيه و تحلیل)در
گروه(نسبتا مطلوب)
 .cانجام بررسی محتوای %63از دروس و اهداف دوره(مثال :تدوين پرسشنامه تجزيه و تحلیل)در
گروه(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

عامل )3هیات علمی:
جدول :3-9مالک ترکیب اعضای هیات علمی
رديف

مطلوب

4

تناسب هیات علمی با رشته های تحصیلی و دوره های تحصیلی:
 .aتخصص بیش از%83از اعضای هیات علمی با دروس مورد تدريس هماهنگی دارد(مطلوب)
 .bتخصص 63تا%83از اعضای هیات علمی با دروس مورد تدريس هماهنگی دارد(نسبتا مطلوب)
 .cتخصص کمتراز%63از اعضای هیات علمی با دروس مورد تدريس هماهنگی دارد (نامطلوب)

5

میزان استفاده و استقبال گروه از اعضای هیات علمی مدعو(برتر و:)...
 .aبیش از%53ا دروس تخصصی و با مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از اساتید مدعو استفاده
میشود(مطلوب)
23 .bتا%53دروس تخصص با مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از اساتید مدعو استفاده
میشود(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%23دروس تخصصی و با مشاوره پايان نامه متناسب با موضوع از اساتید مدعو استفاده
میشود(نامطلوب)

2

3

جمع امتیازات:

87

-

نسبتا مطلوب

9

ترکیب اعضای هیات علمی گروه از نظر مرتبه علمی:
 .aبیش از %63از اعضای هیات علمی گروه دارای رتبه علمی دانشیاری و باالتر هستند (مطلوب)
 .bبیش از %63از اعضای هیات علمی گروه دارای رتبه علمی استاديار و مربی هستند (نسبتا مطلوب)
 .cبیش از %63از اعضای هیات علمی گروه دارای رتبه علمی مربی هستند (نامطلوب)
نسبت اعضای هیات علمی به دانشجويان به تفكیك مقاطع:
 .aکارشناس9به.95ارشد9به(95مطلوب)
 .bکارشناس9به.23ارشد9به(8نسبتا مطلوب)
 .cکارشناس9به.25ارشد9به (93نامطلوب)
نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به پاره وقت:
 .aهر93نفريك يك نفر پاره وقت(مطلوب)
 .bهر1نفر يك نفر پاره وقت(نسبتا مطلوب)
 .cهر5نفر يك نفر پاره وقت(نامطلوب)

نا مطلوب

نشانگر

جدول :3-2مالک فعالیت های آموزشی
رديف

مطلوب

تناسب واحدهای تدريس شده اعضای هیات علمی براساس تخصص:
2
 .aبیش از%83واحدهای تدريس شده براساس تخصص آنها می باشد(مطلوب)
 .bبین63تا%83واحدهای تدريس شده براساس تخصص آنها می باشد (نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63واحدهای تدريس شده براساس تخصص آنها می باشد(نامطلوب)
پايان نامه های اساتید راهنما از نظر تعداد پايان نامه ها:
3
 .aبیش از%83از پايان نامه ها بطور متناسب براساس آيین نامه ها بین اساتید راهنما و مشاور
توزيع میشود(مطلوب)
 .bبین63تا%83از پايان نامه ها بطور متناسب براساس آيین نامه ها بین اساتید راهنما و
مشاوره توزيع میشود(نسبتا مطلوب)
 .cتوزيع پايان نامه ها بین اساتید راهنما و مشاوره مناسب و براساس آيین نامه ها می
باشد(نامطلوب)
متوسط تعداد کارگاه های گذرانده شده هیات علمی در2سال اخیر:
4
 .aبیش از%83از کارگاه های ارائه شده در گروه .دانشكده و دانشگاه توسط هیات علمی
گذرانده شده است(مطلوب)
 .bبین5تا%83از کارگاه های ارئه شده در گروه .دانشكده و دانشگاه توسط هیات علمی
گذرانده شده است(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%53از کارگاه های ارائه شده در گروه .دانشكده و دانشگاه توسط هیات علمی
گذرانده شده است (نامطلوب)
جمع امتیازات:

88

نسبتا مطلوب

تعداد واحدهای تدريس شده اعضای هیات علمی در هر ترم بطور متوسط:
 .aبیش از%83ازاعضای هیات علمی طبق آيین نامه سقف واحد تدريس را دارند(مطلوب)
 .bبین63تا%83از اعضای هیات علمی طبق آيین نامه سقف واحد تدريس را دارند(نسبتا
مطلوب)
 .cتوزيع دروس بین اعضای هیات علمی معموال براساس آيین نامه صورت میگیرد(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

جدول :3-3مالک فعالیت های پژوهشی هیات علمی
رديف

مطلوب

89

نسبتا مطلوب

سرانه تعداد طرح های پژوهشی پايان يافته در  2سال گذشته:
9
 .aبطور متوسط  2طرح و بیشتر برای هر عضو هیات علمی(مطلوب)
 .bبطور متوسط 9تا2طرح برای هر عضو هیات علمی(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز9طرح برای هر عضو هیات علمی(نامطلوب)
متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیات علمی (تالیف و ترجمه)در3سال گذشته:
2
 .aبطور متوسط9کتاب به ازا دو نفر هیات علمی(مطلوب)
 .bبطور متوسط 9کتاب به ازا چهار نفر هیات علمی(نسبتا مطلوب)
 .cبطور متوسط 9کتاب به ازا هشت نفر هیات علمی (نامطلوب)
تعداد مقاالت چاپ شده اعضا در مجالت معتبر علمی پژوهشی (داخلی و خارجی)در 3سال گذشته:
3
 .aبطور متوسط4مقاله يا بیشتر برای هرعضو هیات علمی(مطلوب)
 .bبطور متوسط 2-3مقاله يا بیشتر برای هر عضو هیات علمی(نسبتا مطلوب)
 .cبطور متوسط کمتراز9مقاله برای هر عضو هیات علمی (نامطلوب)
تعداد مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی در 2سال گذشته:
4
 .aبه ازاء هر هر9-3عضو هیات علمی در مجامع داخلی و يا خارجی ارائه میشود(مطلوب)
 .bبه ازاء هر4-6عضو هیات علمی يك مقاله در مجامع داخلی و يا خارجی ارئه میشود(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء بیشتراز6عضو هیات علمی يك مقاله در مجامع داخلی و يا خارجی ارائه میشود(نامطلوب)
سرانه تعداد داوری مقاالت و کتاب توسط اعضای هیات علمی:
5
 .aبطور متوسط 5-1مقاله و يا يك کتاب به ازاء هر عضو هیات علمی(مطلوب)
 .bبطور متوسط  3-5مقاله و يا يك کتاب به ازاء هر عضو هیات علمی (نسبتا مطلوب)
 .cبطور متوسط  9-3مقاله و يا يك کتاب به ازاء هر عضو هیات علمی(نامطلوب)
عضويت در هیات های اجرايی و علمی سمینارها و کنفرانس ها از3سال گذشته:
6
 .aبیشتراز%35-53اعضا در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیات علمی و اجرايی همكاری
داشتند(مطلوب)
 .bبین%23-35اعضا در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیات های علمی و اجرايی همكاری
داشتند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%23اعضا در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیات های علمی و اجرايی همكاری
داشتند(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :3-4مالک فعالیت های اجرايی هیات علمی
رديف

مطلوب

91

نسبتا مطلوب

میزان عضويت در انجمن های علمی(داخلی و خارجی):
9
 .aبین%53-35اعضای هیات علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شوراهای ذيربط عضويت
دارند(مطلوب)
 .bبین%23-35اعضای هیات علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شوراهای ذيربط عضويت
دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%23اعضای هیات علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شوراهای ذيربط عضويت
دارند(نامطلوب)
میزان عضويت در هیات های ممتحنه و ارزشیابی:
2
 .aبطور متوسط 9-2نفر هیات علمی گروه در هیات های ممتحنه و ارزشیابی عضويت
دارند(مطلوب)
 .bحداقل 9نفر هیات علمی گروه در هیات های ممتحنه و ارزشیابی عضويت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cهیچ عضو هیات علمی گروه در هیات های ممتحنه و ارزشیابی عضويت دارند(نامطلوب)
میزان عضويت در شوراهای خارج از گروه در سطح دانشكده و دانشگاه:
3
 .aبین%53-35اعضای هیات علمی در شوراهای خارج از گروه عضويت دارند(مطلوب)
 .bبین%23-35اعضای هیات علمی در شوراهای خارج از گروه عضويت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%23اعضای هیات علمی در شوراهای خارج از گروه عضويت دارند(نامطلوب)
همكاری در فعالیت های اجرايی در خارج از دانشگاه:
4
 .aکمتراز%5از اعضای هیات علمی گروه در خارج دانشگاه فعالیت می کنند(مطلوب)
 .bبین%5-93از اعضای هیات علمی گروه در خارج دانشگاه فعالیت می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cبیشتراز %93از اعضای هیات علمی گروه در خارج دانشگاه فعالیت می کنند(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :3-5مالک ويژگی های عضو هیات علمی و روند ارتقاء
رديف

مطلوب

91

نسبتا مطلوب

سن اعضای هیات علمی:
9
%33 .aبین25-35سال.سن35-43سال و 45 %43سال به باال(مطلوب)
%23 .bبین25-35سال%23.سن 35-43سال و 45 %63سال به باال(نسبتا مطلوب)
%95 .cبین 25-35سال%95.بین 35-43سال و 45%13سال به باال(نامطلوب)
وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی:
2
 .aبیش از %83وضعیت استخدامی کلیه اعضای هیات علمی به صورت رسمی
است(مطلوب)
 .bبین%83-63وضعیت استخدامی کلیه اعضای هیات علمی به صورت رسمی است (نسبتا
مطلوب)
 .cوضعیت کمتراز%63اعضای هیات علمی به صورت رسمی است(نامطلوب)
رتبه علمی اعضای هیات علمی:
3
%33 .aمربی%13.استادياروباالتر(مطلوب)
%53 .bمربی%53.استاديار و باالتر(نسبتا مطلوب)
%13 .cمربی%33.استاديار و باالتر (نامطلوب)
ارتقاء اعضای هیات علمی:
4
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی در زمان مقرر به رتبه علمی باالتر ارتقاء می
يابند(مطلوب)
 .bبین%83-63از اعضای هیات علمی در زمان مقرر به رتبه علمی باالتر ارتقاء می
يابند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از اعضای هیات علمی دز زمان مقرر به رتبه علمی باالتر ارتقاء می
يابند(نامطلوب)
ترفیع اعضای هیات علمی:
5
 .aکلیه اعضای هیات علمی هر سال يك پايه ترفیع کسب می کنند(مطلوب)
 .bحدود%83از اعضای هیات علمی هر سال يك پايه ترفیع کسب می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%83از اعضای هیات علمی هر سال يك پايه ترفیع کسب می کنند(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نا مطلوب

نشانگر

 )4عامل دانشجو:
جدول  :4-9مالک پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان
رديف
4

5

6

مطلوب

3

92

نسبتا مطلوب

2

وجود برنامه وسیاست های انتخاب وپذيرش دانشجو:
 .aگروه هر سال براساس وضعیت آموزشی خود در خصوص(تعیین ظرفیت)دانشجو.پیشنهادات خود
را ارائه می کنند(مطلوب)
 .bمدير گروه پیشنهادات را در خصوص انتخاب وپذيرش دانشجو (تعیین ظرفیت) در صورت
تقاضای دانشگاه ارائه می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cبرنامه ای برای ارائه پیشنهادات در خصوص انتخاب و پذيرش دانشجو(تعیین ظرفیت)در گروه
وجود ندارد(نامطلوب)
میانه رتبه کنكور دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف:
 .aمیانه رتبه کنكور9333و پايین تر (مطلوب)
 .bمیانه رتبه کنكور بین 9333تا(2333نسبتا مطلوب)
 .cمیانه رتبه کنكور بیش از (2333نامطلوب)
تناسب دانشجويان پذيرفته شده تحصیالت تكمیلی به تعداد اعضای هیات علمی:
 .aبه ازاء هر عضو هیات علمی 3دانشجوی کارشناسی و9دانشجوی ارشد(مطلوب)
 .bبه ازاء هر عضو هیات علمی 6دانشجوی کارشناسی و 2دانشجوی ارشد(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر عضو هیات علمی  8دانشجو کارشناسی و4دانشجوی ارشد(نامطلوب)
میزان دانشجويان استفاده کننده از بورس تحصیلی:
93-95 .aدرصد از دانشجويان در هر دوره از بورس تحصیلی استفاده می کنند(مطلوب)
5-93 .bدرصد از دانشجويان در هر دوره از بورس تحصیلی استفاده می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از 5درصد از دانشجويان در هر دوره از بورس تحصیلی استفاده می کنند(نامطلوب)
میزان دانشجويان استعدادهای درخشان گروه به نسبت کل دانشجويان:
 .aدانشجويان استعدادهای درخشان گروه بین 93-95درصد از کل دانشجويان را تشكیل می
دهند(مطلوب)
 .bدانشجويان استعدادهای درخشان گروه بین  5-93درصد از کل دانشجويان را تشكیل می
دهند(نسبتا مطلوب)
 .cدانشجويان استعدادهای درخشان گروه کمتر از 5درصد کل دانشجويان را تشكیل می
دهند(نامطلوب)
تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امكانات وتجهیزات آموزشی:
 .aبیش از %83دانشجويان قادر به استفاده از فضاهای آموزشی و تجهیزات آزمايشگاهی
هستند(مطلوب)
 .bبین 63-83درصد از دانشجويان قادر به استفاده از فضاهای آموزشی وتجهیزات آزمايشگاهی

نامطلوب

9

نشانگر

1

8

هستند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63دانشجويان قادر به استفاده از فضاهای اموزشی وتجهیزات آزمايشگاهی
هستند(نامطلوب)
میانگین معدل دانشجويان گروه بر حسب مقاطع تحصیلی:
 .aبیش از %83دانشجويان(کارشناسی ارشد)دارای معدل  96به باال هستند(مطلوب)
 .bبین 63-83درصد دانشجويان (کارشناسی ارشد)دارای معدل  96به باال هستند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63دانشجويان(کارشناسی ارشد)دارای معدل  96به باال هستند(نامطلوب)
نسبت دانشجويان مشروطی.انصرافی .اخراجی به کل دانشجويان در هر مقطع تحصیلی:
 .aکمتر از %93کل دانشجويان (مطلوب)
 .bبین  93-23درصد کل دانشجويان (نسبتا مطلوب)
 .cبیش از %23کلدانشجويان (نامطلوب)

جمع امتیازات :

93

جدول :4-2مالک ترکیب و توزيع دانشجويان
رديف

مطلوب

94

نسبتا مطلوب

9
 .aتوزيع دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع تحصیلی مختلف به نسبت(933بر اساس ماهیت
رشته):
 .bکارشناسی %65ارشد(%35مطلوب)
 .cکارشناسی %53ارشد (%33نسبتا مطلوب)
 .dکارشناسی %43ارشد(%43نامطلوب)
نسبت دانشجويان پسر ودختر در هر رشته تحصیلی(بر اساس ماهیت رشته تنظیم می شود):
2
%63 .aپسر و %43دختر(مطلوب)
%53 .bپسر و %53دختر (نسبتا مطلوب)
 %43 .cپسر و %63دختر(نامطلوب)
تعداد فارغ التحصیالن در هر مقاطع و رشته :
3
83 .aـ%وبیشتر دانشجويان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند(مطلوب)
 63-83 .bدرصد دانشجويان در مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتر از  %63دانشجويان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصی می شوند(نامطلوب)
جمع امتیازات :

نامطلوب

نشانگر

جدول :4-3مالک مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی گروه
رديف
4

مطلوب

3

جمع امتیازات:

95

نسبتا مطلوب

2

درصد دانشجويان شرکت کننده در ارزشیابی استاد:
 .aبیش از%83از دانشجويان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند(مطلوب)
 .bبین%83-63از دانشجويان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از دانشجويان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند(نامطلوب)
شرکت دانشجويان در جلسات برنامه ريزی آموزشی:
 .aنماينده دانشجويان به عنوان عضو جلسه در کلیه جلسات آموزشی شرکت می کنند(مطلوب)
 .bنماينده دانشجويان در موارد الزم و به دعوت مدير گروه در بعضی از جلسات شرکت می
کنند(نسبتا مطلوب)
 .cدر هیچ جلسه برنامه ريزی آموزشی دانشجو شرکت می کنند(نامطلوب)
درصد دانشجويان شرکت کننده درفعالیت های فوق برنامه(المپیادهای علمی .ورزشی .اردوهای فرهنگی.
تفريحی .زيارتی و انجمن های علمی) به نسبت کل دانشجويان:
%95-23 .aاز کل دانشجويان در يكی از فعالیتهای فوق برنامه شرکت می کنند (مطلوب)
%93-95 .bاز کل دانشجويان در يكی از فعالیتهای فوق برنامه شرکت می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%93از کل دانشجويان در يكی از فعالیتهای فوق برنامه شرکت می کنند(نامطلوب)
درصد دانشجويان شرکت کننده در کالسهای مهارتهای فوق برنامه() IT.ICDLو زبان:
 .aبیش از%83از دانشجويان اين کالس هارا گذرانده اند(مطلوب)
 .bبین%83-63از دانشجويان اين کالسهارا گذرانده اند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63ازدانشجويان اين کالس هارا گذرانده اند(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

جدول :4-4مالک تعامل دانشجويان با اعضای هیات علمی
رديف

مطلوب

96

نسبتا مطلوب

اختصاص زمان مشخص برای مشاوره و راهنمايی پايان نامه توسط استاد و اعالم آن:
9
 .aبیش از%83از اساتید برنامه زمان بندی شده جهت مشاوره راهنمايی پايان نامه را در
ابتدای ترم مشخص اعالم و به آن عمل می کنند(مطلوب)
 .bبین%83-63از اساتید برنامه زمان بندی شده جهت مشاوره و راهنمايی پايان نامه را در
ابتدای ترم مشخص اعالم و به آن عمل می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از اساتید برنامه زمان بندی شده مشاوره و راهنمايی دارند(نامطلوب)
امكان دسترسی دانشجويان به اساتید در زمان های اعالم شده:
2
 .aدر زمان های اعالم شده دانشجويان دسترسی کامل به اساتید دارند(مطلوب)
 .bبین%63-83زمان های اعالم شده دانشجويان دسترسی کامل به اساتید دارند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%63زمان های اعالم شده دانشجويان دسترسی کامل به اساتید دارند(نامطلوب)
رضايت دانشجويان از میزان و نحوه راهنمايی و مشاوره اعضای هیات علمی:
3
 .aبیش از%83از دانشجويان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضايت دارند(مطلوب)
 .bبین%63-83از دانشجويان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضايت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63از دانشجويان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضايت دارند(نامطلوب)
توجه هیات علمی به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر کار:
4
 .aبیش از %83از هیات علمی به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر کار توجه دارند(مطلوب)
 .bبین%83-63از هیات علمی به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر کار توجه دارند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%63ازهیات علمی به برنامه مالقات دانشجويان در دفتر کار توجه دارند(نامطلوب)
میزان مشارکت دانشجويان در طرح های پژوهشی:
5
 .aبه ازاء هر 2طرح پژوهشی ارائه شده در گروه  9دانشجو(مطلوب)
 .bبه ازاء هر3طرح پژوهشی ارائه شده در گروه 9دانشجو(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر 4طرح پژوهشی ارائه شده در گروه9دانشجو(نامطلوب)
تعداد مقاالت علمی مشترک دانشجويان با اعضای هیات علمی :
6
 .aبه ازاء هر 2مقاله 9دانشجو(مطلوب)
 .bبه ازاءهر 3مقاله 9دانشجو(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر 4مقاله9دانشجو(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

 4-5مالک :عالقه و آگاهی دانشجويان به رشته تحصیلی و بازار کار
رديف

مطلوب

3

آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی و بازار کار:
 .aوجود ساز و کاری مدون برای بازديد سالیانه دانشجويان از سازمان های ذيربط و تماس با
کارشناسان و دستگاه های اجرايی(مطلوب)
 .bبازديد سالیانه از سازمان های ذيربط و تشكیل جلسات سخنرانی با استفاده از مسئولین
دستگاه های ذيربط(نسبتا مطلوب)
 .cبرنامه خاصی برای آشنايی با رشته تحصیلی و بازار کار آن در گروه پیش بینی نشده
است(نامطلوب)

2

جمع امتیازات:

97

نسبتا مطلوب

9

معرفی مشخصات رشته تحصیلی به دانشجويان جديدالورود:
 .aانجام جلسه توجیهی و بازديد از گروه همراه با کتابچه و نشريات راهنما در
جديدالورود(مطلوب)
 .bانجام جلسه توجیهی با اعضای هیات علمی (نسبتا مطلوب)
 .cبرنامه مدونی برای آشنايی دانشجويان از رشته و گروه وجود ندارد(نامطلوب)
بررسی عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی:
 .aبا پرسشنامه مشخص در بدو ورود و در طول تحصیلی میزان عالقه دانشجو بررسی و نتايج
آن در گروه تحلیل می گردد(مطلوب)
 .bدر بدو ورود در خصوص عالقه آنان با رشته تحصیلی آنها توسط اعضای هیات علمی
مصاحبه انجام می گردد(نسبتا مطلوب)
 .cدر رابطه با عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی اقدام خاصی توسط گروه انجام نمی
شود(نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

مالک :4-6نظر دانشجويان درباره گروه
رديف
4

5

6

مطلوب

3

جمع امتیازات:

98

نسبتا مطلوب

2

میزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه:
( .aمطلوب)
( .bنسبتا مطلوب)
( .cنامطلوب)
میزان رضايت دانشجويان از برنامه ريزی درسی گروه:
( .aمطلوب)
( .bنسبتا مطلوب)
( .cنامطلوب)
میزان رضايت دانشجويان از راهبردهای ياددهی/يادگیری:
( .aمطلوب)
( .bنسبتا مطلوب)
( .cنامطلوب)
میزان رضايت دانشجويان از امكانات و تجهیزات آموزشی:
( .aمطلوب)
( .bنسبتا مطلوب)
( .cنامطلوب)
میزان رضايت دانشجويان از امكانات رفاهی دانشجويان:
( .aمطلوب)
( .bنسبتا مطلوب)
( .cنامطلوب)
میزان رضايت دانشجويان از کمیته پايان نامه و راهنمايی پايان نامه:
( .aمطلوب)
( .bنسبتا مطلوب)
( .cنامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

جدول  :4-1مالک فعالیت ها پژوهشی دانشجويان
رديف

مطلوب

99

نسبتا مطلوب

دانشجويان در طرح های پژوهشی:
9
 .aبیش از %83از دانشجويان تحصیالت تكمیلی در طرح هاپژوهشی گروه همكاری
دارند(مطلوب)
 .bبین%83-63از دانشجويان تحصیالت تكمیلی در طرح های پژوهشی گروه همكاری
دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از دانشجويان تحصیالت تكمیلی در طرح های پژوهشی گروه همكاری
دارند(نامطلوب)
مقاالت علمی دانشجويان:
2
 .aبه ازاء هر دانشجوی تحصیالت تكمیلی 9مقاله(مطلوب)
 .bبه ازاء هر2دانشجوی تحصیالت تكمیلی 9مقاله(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر3دانشجوی تحصیالت تكمیلی 9مقاله(نامطلوب)
میزان شرکت دانشجويان در انجمن های علمی:
3
 .aبیش از%83از دانشجويان در انجمن های علمی عضويت دارند(مطلوب)
 .bبین%63-83از دانشجويان در انجمن های علمی عضويت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از دانشجويان در انجمن های علمی عضويت دارند(نامطلوب)
استفاده از منابع کتابخانه:
4
 .aبیش از%83از دانشجويان عضو کتابخانه هستند(مطلوب)
 .bبین63تا%83از دانشجويان عضو کتابخانه هستند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از دانشجويان عضو کتابخانه هستند(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :5-9مالک الگوها و روش تدريس
رديف
2

3

4

5

نسبتا
مطلوب
مطلوب

9

تناسب روش تدريس با محتوای درس:
 .aبیش از%83از دروس در گروه با روش تدريس مناسب ارائه می گردد(مطلوب)
 .bبین %63-83از دروس گروه با روش تدريس مناسب ارائه می گردد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63از دروس گروه با روش تدريس مناسب ارائه می گردد(نامطلوب)
استفاده از طرح درس:
 .aبیش از %83از اعضای هیات علمی از طرح درس استفاده می نمايند(مطلوب)
 .bبین %63-83اعضای هیات علمی از طرح درس استفاده می نمايند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از%63از اعضای هیات علمی از طرح درس استفاده می نمايند(نامطلوب)
تصريح قابلیت های مورد انتظار در طرح درس:
 .aدر طرح درس به قابلیت های فراگیران پس از پايان درس توجه و تاکید می شود(مطلوب)
 .bدر طرح درس برخی از اهداف رفتارهای درس مورد توجه قرار می گیرد(نسبتا مطلوب)
 .cدر طرح درس به قابلیت های فراگیران توجه و تاکید نمیگردد(نامطلوب)
شفاف بودن اهداف آموزشی در 3حیطه يادگیری(شناختی ،عاطفی و روان حرکتی):
 .aدر طرح درس اهداف آموزشی در 3حیطه يادگیری وبا تاکید بر طبقات هر حیطه تدوين می گردد(مطلوب)
 .bدر طرح درس اهداف آموزشی در 3حیطه يادگیری تدوين گرديده و به طبقات هر حیطه توجهی نشده
است(نسبتا مطلوب)
 .cدر طرح درس به اهداف آموزشی در  3حیطه يادگیری به طبقات آن توجهی نشده است(نامطلوب)
نسبت استفاده اعضای هیات علمی از روش های سنتی و روش های نوين (مشارکتی .تعاملی .و:)...
%43 .aسخنرانی%63-مشارکتی و تعاملی(مطلوب)

%53 .bسخنرانی – %53مشارکتی و تعاملی(نسبتا مطلوب)
%63 .cسخنرانی%43-مشارکتی و تعاملی(نامطلوب)
میزان شرکت اعضای هیات علمی در کارگاههای روش تدريس:
6
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی در کارگاه روش تدريس شرکت کرده اند(مطلوب)
 .bبین %83-63از اعضای هیات علمی در کارگاه روش تدريس شرکت کرده اند (نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از %63از اعضای هیات علمی در کارگاه روش تدريس شرکت کرده اند(نامطلوب)
میزان توجه استاد به تفاوت های فردی دانشجويان:
1
 .aبیش از %83از اعضای هیات علمی در تدريس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند(مطلوب)
 .bبین %83-63از اعضای هیات علمی در تدريس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتر از%63از اعضای هیات علمی در تدريس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه
دارند(نامطلوب)
جمع امتیازات:
111

نامطلوب

نشانگر

جدول :5-2مالک استفاده از منابع و وسايل آموزشی
رديف

مطلوب

111

نسبتا مطلوب

استفاده هیات علمی از منابع و وسايل کمك آموزشی:
9
 .aبیش از %83از هیات علمی وسايل کمك آموزشی متنوع در اختیار دارند(مطلوب)
 .bبین%83-63از هیات علمی وسايل کمك آموزشی در اختیار دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از هیات علمی وسايل کمك آموزشی در اختیار دارند(نامطلوب)
استفاده مطلوب هیات علمی از وسايل کمك آموزشی متناسب با محتوای درس:
2
 .aبیش از%83از وسايل کمك آموزشی برای درک مطلب و يادگیری بیشتر صورت می گیرد(مطلوب)
 .bبین%63-83از وسايل کمك آموزشی برای درک بهتر و يادگیری بیشتر صورت می گیرد(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%63از وسايل کمك آموزشی برای درک بهتر و يادگیری بیشتر صورت می گیرد(نامطلوب)
3
استفاده از امكانات اينترنت ،کامپیوتر و CDهای آموزشی:
 .aهر يك از دانشجويان بطور متوسط در هفته 93-95ساعت از سايت کامپیوتر استفاده می
کنند(مطلوب)
 .bهر يك از دانشجويان بطور متوسط در هفته5-93ساعت از سايت کامپیوتر استفاده می کنند(نسبتا
مطلوب)
 .cهر يك از دانشجويان بطور متوسط در هفته کمتراز5ساعت از سايت کامپیوتر استفاده می
کنند(نامطلوب)
استفاده از کتابخانه:
4
 .aبرنامه برای حضور فعال دانشجو در کتابخانه در هر ترم ارائه
می شود (مطلوب)
 .bبین%63-83از اساتید دانشجويان در تمام وقت به کتابخانه مراجعه می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cدانشجويان فقط در مواقع ضروری به کتابخانه مراجعه
می کنند (نامطلوب)
رعايت دانشجويان در استفاده از وسايل کمك آموزشی:
5
 .aبیش از %83از دانشجويان در استفاده از کمك آموزشی احساس رضايت دارند(مطلوب)
 .bبین%63-83از دانشجويان در استفاده از کمك آموزشی احساس رضايت دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز%63از دانشجويان در استفاده از وسايل کمك آموزشی احساس رضايت دارند(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :5-3مالک چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
رديف

مطلوب

112

نسبتا مطلوب

دارا بودن برنامه مشخص برای فرآيند ارزشیابی دانشجويان:
9
 .aبرنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسط گروه تدوين شده و فعالیت های ارزشیابی
براساس آن انجام می شود(مطلوب)
 .bبرنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسط گروه تدوين نشده و ارزشیابی با نظر مدير گروه
انجام می شود(نسبتا مطلوب)
 .cهر استاد در گروه براساس نظرات نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را انجام می دهد(نامطلوب)
انجام ارزشیابی تشخیص(اولیه) در شروع درس:
2
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیص را انجام می دهند(مطلوب)
 .bبین%63-83از اعضای هیات علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیص را انجام می دهند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%83از اعضای هیات علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیص را انجام می
دهند(نامطلوب)
انجام ارزشیابی تكوينی با هدف شناسايی مشكالت درسی دانشجويان:
3
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی در میان ترم ارزشیابی تكوينی را انجام می دهند(مطلوب)
 .bبین%63-83از اعضای هیات علمی در میان ترم ارزشیابی تكوينی را انجام می دهند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%63از اعضای هیات علمی در میان ترم ارزشیابی تكوينی را انجام می دهند(نامطلوب)
انجام ارزشیابی پايانی براساس آزمون های استاندارد:
4
 .aبیش از%83از آزمون های پايانی در گروه آموزشی از معیارهای استاندارد بر خور دارند(مطلوب)
 .bبین%83-63از آزمون های پايانی در گروه آموزشی از معیارهای استاندار بر خور دارند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%63از آزمون های پايانی در گروه آموزشی از معیارهای استاندارد بر خور دارند(نامطلوب)
گذراندن کارگاه ارزشیابی اعضای هیات علمی:
5
 .aبیش از%83از اعضای هیات علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند (مطلوب)
 .bبین%83-63از اعضای هیات علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند (نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز %63از اعضای هیات علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند (نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :5-4مالک استفاده از باز خورد نتايج ارزشیابی
رديف

مطلوب

113

نسبتا مطلوب

وجود مستندات ارزشیابی کالس های درسی اعضای هیات علمی:
9
 .aمستندات ارزشیابی دروس هیات علمی در هر ترم تحصیلی در گروه وجود دارد (مطلوب)
 .bمستندات ارزشیابی دروس هیات علمی در گروه موجود نیست (نسبتا مطلوب)
 .cارزشیابی دروس هیات علمی در هر ترم در گروه انجام
نمی شود (نامطلوب)
ساز و کار بررسی نتايج ارزشیابی هیات علمی و تنظیم گزارش:
2
 .aبیش از%83از مستندات ارزشیابی هیات علمی توسط مدير گروه بررسی و گزارش آن تنظیم می
گردد(مطلوب)
 .bبین %83-63از مستندات ارزشیابی هیات علمی توسط مدير گروه بررسی و گزارش آن تنظیم می
گردد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز %63از مستندات ارزشیابی هیات علمی توسط مدير گروه بررسی و گزارش آن تنظیم می
گردد(نامطلوب)
ساز و کار بررسی نتايج ارزشیابی دانشجويان:
3
 .aدر پايان هر ترم جلسات بررسی پیشرفت دانشجويان در گروه با شرکت مدير گروه و اعضای هیات
علمی بر گزار می گردد(مطلوب)
 .bنتايج ارزشیابی دانشجويان توسط مدير گروه بررسی می گردد(نسبتا مطلوب)
 .cنتايج ارزشیابی دانشجويان توسط مدير گروه بررسی قرار نمی گیرد(نامطلوب)
ساز و کار بررسی تحلیل آزمون های پايانی:
4
 .aبیش از%83از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشی تحلیل می شوند(مطلوب)
 .bبین%83-63از از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشی تحلیل می شوند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز %63از از آزمون ها در پايان هر ترم در گروه آموزشی تحلیل می شوند(نامطلوب)
وجود ساز و کار تشويق و ...هیات علمی براساس نتايج ارزشیابی آنان:
5
 .aاعالم اسامی اعضای هیات علمی با کسب باالترين و پايین ترين میانگین به دانشگاه و همچنین اقدام
در گروه توسط مدير گروه(مطلوب)
 .bتشكیل جلسه گروه با شرکت هیات علمی دارای باالترين و پايین ترين میانگین بطور مجزا(نسبتا
مطلوب)
 .cگروه هیچ اقدامی در اين مورد انجام نخواهد داد وه به عهده دانشگاه واگذار می کنند (نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول:6-9مالک فضاهای آموزشی و اداری گروه با دوره و رشته
رديف

مطلوب

3

تناسب فضای اداری با نیاز ها و فعالیت های گروه:
به ازاء هر عضو هیات علمی يك دفتر کار وجود دارد(مطلوب)
برخی از اعضای هیات علمی دفتر کار مستقل دارند(نسبتا مطلوب)
به ازاء هر2-3نفر هیات علمی يك دفتر کار وجود دارد(نامطلوب)
استفاده بهینه از فضاهای اداری موجود در گروه:
بیش از %83از فضای اداری موجود در گروه استفاده بهینه دارند(مطلوب)
بین  %83-63از فضای اداری موجود در گروه استفاده بهینه دارند(نسبتا مطلوب)
کمتر از  %63از فضای اداری موجود در گروه استفاده بهینه دارند(نامطلوب)
تناسب فضای آموزشی(سالن کنفرانس ،سالن امتحانات):
در گروه آموزش 9سالن کنفرانس و کارگاه آموزشی و سالن امتحان وجود دارد(مطلوب)
در گروه آموزش 9سالن کنفرانس و کارگاه آموزشی وجود دارد (نسبتا مطلوب)
گروه آموزشی در موقع لزوم از امكانات دانشكده استفاده می کنند(نامطلوب)

2

4

5

جمع امتیازات:

114

نسبتا مطلوب

9

تناسب فضای آموزشی(کالس)با رشته تحصیلی:
به ازاء 93-23دانشجو يك کالس درس وجود دارد(مطلوب)
به ازاء 23-33دانشجو يك کالس درس وجود دارد(نسبتا مطلوب)
به ازاء43نفر دانشجو به باال يك کالس وجود دارد
استفاده بهینه از فضاهای آموزشی موجود توسط گروه:
بیش از %83از فضای آموزشی موجود در گروه استفاده بهینه دارد(مطلوب)
بین  %63-83از فضای آموزشی موجود در گروه استفاده بهینه دارد(نسبتا مطلوب)
کمتر از %63از فضای آموزشی موجود در گروه استفاده بهینه دارد(نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول :6-2مالک کتابخانه و سیستم اطالع رسانی
رديف

مطلوب

115

نسبتا مطلوب

تناسب فضای کتابخانه با تعداد دانشجويان:
9
 .aبه ازاء هر دانشجو يك متر مربع فضا در کتابخانه پیش بینی شده است(مطلوب)
 .bبه ازاء هر5نفر دانشجو يك متر مربع فضا در کتابخانه پیش بینی شده است(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر93نفردانشجو يك متر مربع فضا در کتابخانه پیش بینی شده است(نامطلوب)
تناسب کتاب های کتابخانه با نیازهای دانشجويان (کتاب های مرجع و روزآمد):
2
 .aبیش از%83از از کتاب های موجود در کتابخانه متناسب با نیازهای دانشجويان است(مطلوب)
 .bبین %83-63از کتاب های موجود در کتابخانه متناسب با نیازهای دانشجويان است(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز%63از کتاب های موجود در کتابخانه متناسب با نیازهای دانشجويان است(نامطلوب)
تناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیاز گروه:
3
 .aبیش از%83از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است(مطلوب)
 .bبین %83-63از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز %63از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است(نامطلوب)
استفاده از سیستم های رايانه ای:
4
 .aسیستم کتابخانه رايانه ای است و اعضای هیات علمی و دانشجويان دسترسی مستقیم به منابع
دارند(مطلوب)
 .bبرخی از منابع بصورت سیستم باز مورد استفاده دانشجويان تحصیالت تكمیلی و اعضای هیات
علمی قرار می گیرد(نسبتا مطلوب)
 .cسیستم کتابخانه کامال بسته می شود (نامطلوب)
ساعت کار کتابخانه و مرکز اطالع رسانی:
5
 .aکتابخانه و مرکز اطالع رسانی بطور شبانه روزی در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجويان
است(مطلوب)
 .bاعضای هیات علمی و دانشجويان در ساعات اداری از کتابخانه و مرکز اطالع رسانی استفاده می
کنند(نسبتا مطلوب)
 .cکتابخانه و مرکز اطالع رسانی بطور پاره وقت باز است(نامطلوب)
ارائه امكانات پشتیبانی کتابخانه (تايپ و تكثیر):
6
 .aبیش از %83امكانات تايپ و تكثیر در کتابخانه موجود است(مطلوب)
 .bبین %63-83امكانات تايپ و تكثیر در کتابخانه موجود است(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز %63امكانات تايپ و تكثیر در کتابخانه موجود است(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :6-3مالک امكانات و خدمات رايانه ای
رديف
4

5

6

مطلوب

3

جمع امتیازات:

116

نسبتا مطلوب

2

تناسب امكانات و خدمات رايانه ای با نیازهای گروه:
 .aبه ازاء هر4-6نفر دانشجو يك کامپیوتر وجود دارد(مطلوب)
 .bبه ازاءهر64-8نفر دانشجو يك کامپیوتر وجود دارد(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر93نفر دانشجو يك کامپیوتر وجود دارد(نامطلوب)
استفاده اعضای هیات علمی و دانشجويان از امكانات و خدمات رايانه ای:
 .aبیش از%83از هیات علمی از امكانات و خدمات رايانه ای استفاده می نمايند(مطلوب)
 .bبیم %63-83از هیات علمی از امكانات و خدمات رايانه ای استفاده می نمايند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز %63از هیات علمی از امكانات و خدمات رايانه ای استفاده می نمايند(نامطلوب)
تناسب مجالت علمی داخلی و خارجی با نیاز گروه:
 .aبیش از%83از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است(مطلوب)
 .bبین %83-63از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز %63از مجالت علمی داخلی و خارجی مرتبط با نیازهای گروه موجود است(نامطلوب)
وجود متخصص و مسئول کامپیوتر در سايت:
 .aيك نفر متخصص تمام وقت به عنوان مسئول در سايت کامپیوتر وجود دارد(مطلوب)
 .bيك نفر متخصص بطور پاره وقت به عنوان مسئول در سايت کامپیوتر وجود دارد(نسبتا مطلوب)
 .cدر موقع لزوم متخصص به سايت کامپیوتر مراجعه می نمايند(نامطلوب)
دسترسی به اينترنت و شبكه های اطالع رسانی:
 .aبیش از%83از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه های اطالع رسانی هستند(مطلوب)
 .bبین %63-83از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه های اطالع رسانی هستند(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتراز %63از دانشجويان قادر به استفاده از اينترنت و شبكه های اطالع رسانی
هستند(نامطلوب)
تناسب فضای سايت کامپیوتری با تعداد دانشجويان:
 .aبه ازاء هر دانشجو يك متر مربع فضا در سايت موجود است(مطلوب)
 .bبه ازاء هر 2-3دانشجو يك متر مربع فضا در سايت موجود است(نسبتا مطلوب)
 .cبرای بیش از3دانشجو يك متر مربع فضا در سايت موجود است(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

جدول :6-4مالک مرکز مهارتهای بالینی و آزمايشگاه
رديف

مطلوب

ساز وکار تجهیز به موقع وسايل مرکز مهارتهای بالینی:
3
 .aقبل از شروع نیم سال تحصیلی در خواست وسايل آزمايشگاهی در شورا مطرح واقدام به تهیه
می گردد(.مطلوب)
 .bدرمواقع الزم در خواست تامین وسايل آزمايشگاهی در شورا مطرح واقدام به تهیه می گردد(نسبتا
مطلوب)
 .cتهیه وتامین وسايل آزمايشگاهی با مشكالت تهیه می گردد(نامطلوب)
دسترسی دانشجويان به مرکز مهارتهای بالینی:
4
 .aبیش از %83از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند(مطلوب)
 .bبین  %83-63از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از  %63از دانشجويان قادر به استفاده از امكانات آزمايشگاه هستند(نامطلوب)
حضور مسئول يا کارشناس به منظور استفاده بهینه دانشجويان از مرکز:
5
 .aحضور تمام وقت مسئول آزمايشگاه و کارگاه(مطلوب)
 .bمسئول آزمايشگاه در ساعات ارائه دروس عملی حضور دارد(نسبتا مطلوب)
 .cآزمايشگاه ويا کارگاه فاقد مسئول است(نامطلوب)
جمع امتیازات:

117

نسبتا مطلوب

2

فضای مرکز مهارتهای بالینی متناسب با رشته های تحصیلی گروه:
 .aبه ازاء 9-2نفر دانشجو يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است(مطلوب)
 .bبه ازاء3-2نفر دانشجو يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است(نسبتا مطلوب)
 .cبه ازاء هر 5نفر به باال يك متر مربع فضا در آزمايشگاه اختصاص داده شده است(نامطلوب)
تناسب امكانات مهارتهای بالینی و آزمايشگاه با دروس عملی:
 .aبیش از %83از امكانات آزمايشگاهی موجود متناسب با دروس عملی در نظر گرفته است(مطلوب)
 .bبین%63-83ز امكانات آزمايشگاهی موجود متناسب با دروس عملی در نظر گرفته است(نسبتا
مطلوب)
 .cکمتر از %63از امكانات آزمايشگاهی موجود متناسب با دروس عملی در نظر گرفته
است(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

جدول:6-5امكانات سمعی وبصری
رديف

مطلوب

118

نسبتا مطلوب

فراهم سازی به موقع وسايل کمك آموزشی:
9
 .aدر شروع نیم سال تحصیلی شورای گروه در رابطه با بررسی و تجهیز وسايل کمك آموزشی تشكیل
میگردد(مطلوب)
 .bاعضای هیات علمی در مواقع لزوم نیاز خود را به مدير گروه اعالم می کنند(نسبتا مطلوب)
 .cامكانات آموزشی در صورت تامین اعتبار تهیه می شود(نامطلوب)
تناسب وسايل آموزشی با نیازهای گروه:
2
 .aبرای بیش از%83از دروس گروه با توجه به ماهیت آن وسايل آموزشی در نظر گرفته شده است(مطلوب)
 .bبرای %63-83از دروس گروه متناسب ماهیت آن وسايل آموزشی در نظر گرفته شده است(نسبتا
مطلوب)
 .cبرای کمتر از %43از دروس گروه متناسب ماهیت آن وسايل آموزشی در نظر گرفته شده است(نامطلوب)
به روز بودن وسايل آموزشی گروه:
3
 .aبیش از %83از وسايل آموزشی در 5سال اخیر تهیه شده است (مطلوب)
 .bبین %63-83از وسايل آموزشی در 5سال اخیر تهیه شده است(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از  %63از وسايل آموزشی در 5سال اخیر تهیه شده است(نامطلوب)
وجود برنامه مدون برای استفاده از وسايل آموزشی:
4
 .aوسايل آموزشی در دسترس هیات علمی است و به سهولت از آن استفاده می کند(مطلوب)
 .bمسئولیت استفاده از وسايل به عهده يك نفر است که با اساتید هماهنگ می نمايد(نسبتا مطلوب)
 .cاستفاده از وسايل آموزشی در گروه در اختیار برخی از اعضای هیات علمی است(نامطلوب)
امكانات گروه برای انتشار نتايج پژوهشی:
5
 .aبیش از %83امكانات الزم برای انتشار نتايج پژوهشی در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجويان وجود
دارد(مطلوب)
 .bبین  %63-83امكانات الزم برای انتشار نتايج پژوهشی در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجويان
وجود دارد(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از  %63امكانات الزم برای انتشار نتايج پژوهشی در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجويان
وجود دارد(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :1-9مالک سمینارها و همايش های برگزار شده توسط گروه
رديف

مطلوب

119

نسبتا مطلوب

وجود برنامه مدون و ممتحنه در خصوص سیاست های گروه در برگزاری سمینارها:
9
 .aکمیته اجرای دائمی در خصوص برگزاری سمینارها وجود دارد(مطلوب)
 .bبطور موردی يك کمیته اجرايی سمینار تشكیل و امور مربوط به سمینارها را پیگیری می
نمايد(مطلوب)
 .cبندرت در گروه سمینار تشكیل می شود(نامطلوب)
شرکت اعضای هیات علمی و محققین در برگزاری سمینار:
2
 .aبیش از%83اعضای هیات علمی و محققین مربوط به رشته در سمینار شرکت می کنند(مطلوب)
 .bاعضای هیات علمی و دانشجويان مربوط به گروه در سمینار شرکت می کنند3نسبتا مطلوب)
 .cاعضای هیات علمی در سمینار شرکت می کنند(نامطلوب)
تعداد سمینارهای برگزار شده:
3
 .aيك سمینار در پايان هر سال تحصیلی(مطلوب)
 .bيك سمینار در پايان هر دو سال(نسبتا مطلوب)
 .cکمتر از دو سمینار در هر سال(نامطلوب)
استفاده از نتايج سمینارهای برگزار شده:
4
 .aپس از پايان سمینار کمیته ويژه ای تشكیل و نتايج سمینار را بررسی و مشاوره های آن را در
اختیار ذينفعان قرار می دهد(مطلوب)
 .bنتايج سمینار به صورت مقاله در اختیار ذينفعان قرار می گیرد(نسبتا مطلوب)
 .cنتايج سمینار منتشر نمیشود(نامطلوب)
تشويق و ترغیب دانشجويان در برگزاری همايش های دانشجويی:
5
 .aتشويق دانشجويان به تشكیل کمیته دانشجويی و حمايت آنان و در اختیار گذاشتن امكانات و
تجهیزات الزم برای آنان توسط مدير گروه و اعضای هیات علمی(مطلوب)
 .bتشويق دانشجويان به تشكیل کمیته دانشجويی(نسبتا مطلوب)
 .cسیاست ويژه ای برای مشارکت دانشجويان در برگزاری سمینارها دانشجويی وجود
ندارد(نامطلوب)
جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

جدول :1-2مالک قرار دادهای پژوهشی
رديف
4

مطلوب

3

جمع امتیازات:

111

نسبتا مطلوب

2

وجود ساز و کار مدون مستند برای وضع و اجرای قراردادهای پژوهشی:
 .aهر نوع قرارداد مربوط به پژوهش اعضای هیات علمی و گروه در شورای پژوهشی مطرح و
به تصويب می رسد(مطلوب)
 .bقراردادهای پژوهشی اعضای هیات علمی با ساير سازمان های ذيربط با اطالع مدير گروه و
شورای پژوهشی صورت می گیرد(نسبتا مطلوب)
 .cشورای پژوهشی در جريان عقد قرارداد پژوهشی اعضای هیات علمی با ساير سازمان ها
نیست(نامطلوب)
تعداد قراردادهای پژوهشی با ساير سازمان های ذيربط:
 .aبیش از %83اعضا از طريق عقد قرارداد با ساير سازمان ها همكاری دارند(مطلوب)
 .bبین %63-83اعضا از طريق عقد قرارداد با ساير سازمان ها همكاری دارند(نسبتا مطلوب)
 .cکمتراز %63اعضا از طريق عقد قرارداد با ساير سازمان ها همكاری دارند(نامطلوب)
وجود ساز و کاری مشخص برای استفاده از قراردادهای پژوهشی:
 .aهمگام عقد قرارداد با ساير سازمان ها نیاز های گروه در نظر گرفته می شود(مطلوب)
 .bدرصد معین از اعتبارات مربوط به قرارداد در اختیار گروه قرار می گیرد(نسبتا مطلوب)
 .cاعتبارات مربوط به هر قرارداد مربوط به مجری طرح است(نامطلوب)
فراهم آوردن تسهیالت به منظور عقد قرارداد پژوهشی:
 .aشرايط الزم برای عقد قراردادهای پژوهشی بین اعضا و سازمان های ذيربط کامال فراهم
است(مطلوب)
 .bبرخی از اعضای هیات علمی از شرايط الزم برای عقد قراردادهای پژوهشی بهره مند می
شود(نسبتا مطلوب)
 .cدر عقد قرارداد های پژوهشی همكاری از طرف مدير گروه صورت می گیرد(نامطلوب)

نامطلوب

9

نشانگر

