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چكیده :
زمینه:
با عنايت به نقش مهم ارزيابي دروني در بهبود كيفيت امور آموزشي از يك طكرف و توجكه خكا
نظكام آمكوزش پزشككي کشكور بكه ايجكاد بهكره وري بيشكتر و رفكع نارسكا ي هكاي عمليكاتي و اجرا كي از
طرف ديگر ،گروه فناوری اطالعات سالمت دانشكگاه علكوم پزشككي اروميكه بكا تشككيل كميتكه ارزيكابي
دروني ،دومين ارزيابي دروني خود را از اواخر سال  3131آغاز و در نيمه اول سال 3131به پايان
رسانيد.
روش كار:
در اين طرح پس از معرفي ارزشيابي و تعيين وظا ف ،رسالت و اهداف كلي و جز ي گروه در
هر ي از حوزه های ارزشيابی تدوين شد .در مرحله بعد ،بر اساس فرمت ارا ه شده از طرف مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 7 ،عامل ارزشيابی ومالکهای مربوط به هرعامل در
گرديد .درارزشيابی تمامی جداول ،سه سطح مطلوب ،نسبتا مطلوب و نامطلوب
جداول مشخ
درنظرگرفته شد .برای سطح مطلوب  2امتياز ،برای سطح نسبتا مطلوب  3امتياز و برای سطح
نامطلوب امتياز صفر در نظر گرفته شده و بر اساس نظرات اخذ شده از مدير گروه وقت ،سرکار
خانم زارع ،و اعضای هيأت علمی گروه و دانشجويان گروه ،و بررسی مدارک مربوطه ،هر نشانگر
در جداول مربوط به هر مالک يکی از امتياز های سطوح تعين شده راکسب نمود .سپس بر اساس
امتيازات بدست آمده درهرجدول نسبت به کل امتياز مطلوب آن ،وضعيت هر مالک و باالخره
وضعيت هر عامل مشخ شد.
نتايج:
نتايج كلي ارزشيابي دروني گكروه فنكاوری اطالعكات سكالمت بكر اسكاس حكوزه هكای ارزشكيابی بشكرح
جدول زير می باشد:
نتايج حوزه هاي ارزشيابي گروه فناوری اطالعات سالمت
رديف

امتیاز
کسب
شده
 31از
39
 31از
22
 13از
19
 13از
91
 12از
11
 19از
41
 9از 3

عامل ارزشیابي

1

رسالت  ،اهداف و جايگاه سازماني

2

برنامه هاي آموزشي

3

هیات علمي

4

دانشجو

5

راهبردهاي يادگیري  /بازدهي

6

امكانات و تجهیزات آموزشي

7

پايان نامه (قرارداد پژوهشی)

8

مجموع تمامی حوزه ها

 472از
334
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مطلوب
()2

نسبتا ً
مطلوب
()1











نامطلوب
()0

بحث و پيشنهادات :با توجه به کسب امتياز  271از  112و درصد وضعيت  32/41درصد و مطلوب
می باشد .با توجه به امتيازهاي کسب شده در هر حوزه ،پيشنهاداتي براي بهبكود هرچكه بيشكتر شكرايط
در آخر اين گزارش ارا ه گرديده است.
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مقدمه :
ارزيككابي آموزشككي عبككارت از فرآينككد تعيككين و فككراهم آوردن داده هككاي الزم بككراي قضككاوت در بككاره
موارد تصميم گيري در نظكام آموزشكي بكه منظكور بهبكود کيفيكت فعاليكت هكا اسكت .از ارزيكابي درونكي
مي تككوان بككراي تعيككين بككازده فعاليتهككاي آمككوزش عككالي اسككتفاده كككرد و بككراي بهبككودي آن اقككدامات الزم را
مشخ نمود .كاربرد ارزيابي آموزشي در نظام آموزش پزشكي از اهميت ويژه اي برخكوردار اسكت
چرا كه اين نظام بايد نيروي انساني كارآزموده و با كيفيت مطلوب را براي ارا كه مراقبتهكاي بهداشكتي
درماني تربيت كند .از اين رو كيفيت آموزش و پژوهش در ايكن نظكام ككه بكه طكور مسكتقيم بكا سكالمتي
انسا نها سروكار دارد بايد مكورد ارزيكابي قكرار گرفتكه و بطكور مسكتمر بهبكود يابكد .در حقيقكت بكا كمك
ارزيابي مي توان به نارسا يهاي عمليكاتي و اجرا كي در مراحكل مختلكف پكي بكرده و در صكورت لكزوم
تغييرات الزم در فرآيند عمليات به عمل آمده تا دستيابي به اهداف ممکن گردد.
فرآيند ارزيابي به دو صورت دروني و بروني انجام مي گيرد .ارزيابي دروني ،فرآينكد بكه تصكوير
كشيدن وضعيت نظام دانشگاهي توسط خود اعضاء نظام مي باشد .به طوري كه خود اعضاء به طبقكه
بندي س واالت ارزيابي پرداخته ،روش هكاي گكردآوري داده هكا را تعيكين نمكوده و پكس از تحليكل آنهكا،
شخصكا بكه قضكاوت در مكورد خكود مكي پردازنكد تككا بكا اسكتفاده از نتكايج باعكث بهبكود امكور آموزشككی و
پژوهشی مربوط به خود گردند .در ارزيابي بروني ،معموال از افرادي استفاده مي شود كه مربكوط بكه
آن بخش يا گروه نبوده و خارج از مجموعه هستند.
ارزيابي دانشگاهي در كشورهاي اروپا ي در دهه  3332مكيالدي آغكاز شكد .از كشكورها ي ككه در
اين زمينه فعاليت كرده اند مي توان فنالند ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان و هلنكد را نكام بكرد .برخكي ديگكر
از كشكككورهاي اروپكككاي غربكككي از جملكككه سكككو د و اسكككپانيا و همينطكككور اروپكككاي شكككرقي ماكككل رومكككاني
كوششهايي را در اين زمينه نموده اند .
ارزشيابي دروني در گروههاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از حدود يک دهه قبل بكا
هدايت دفتر نظارت و ارزشيابي و توسط مديران و اعضاء هي كت علمكي گروههكا بكويژه در گروههكاي
باليني و علكوم پايكه دانشككده پزشككي آغكاز و بعكد از آن در برخكي از دانشككده هكاي پرسكتاري مامكا ي،
پيراپزشكي و بهداشت نيز انجام شده و تا به امروز ادامه يافته است.
با توجه به اينكه هدف اساسي ارزيابي دروني ،بهبكود كيفيكت امكور در تمكامی مكوارد و زمينكه هكای
فعاليتی است ،اعضاء هيات علمي گروه فناوری اطالعكات سكالمت دانشككده پيراپزشككي دانشكگاه علكوم
پزشكي اروميه ،در اواخر سال  3131شوراي ارزيابي درونی گروه را تشكيل داده و تمكامی ديتاهكای
الزم را قبل از تابستان  3131جمع آوری نمودنكد .ايكن ارزشكيابی در نيمكه دوم سكال  3131بكا آنكاليز
داده ها و تهيه گزارش حاضر نهايی گرديد.
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معرفي و تاريخچه گروه فناوری اطالعات سالمت دانشكده پیراپزشكي دانشگاه علوم
پزشكي ارومیه
آمكوزش رشككته فنككاوری اطالعككات سككالمت در مقطككع كارشناسكی ازبهمككن مككاه سككال  3133بككا مجككوز
رسككمی وزارت بهداش كت  ،درمككان وآمككوزش پزشككکی بككه تعككداد  34نفككر از دانشككجويان قبككول شككده در
امتحان کنکور سراسری آغاز شد .قبل از آن ،اين گروه وظيفه تربيت دانشجويان مدارک پزشكکی در
مقطع کاردانی را عهده دار بود .در سال  3133گروه با پذيرش تعداد بيست نفكر دانشكجو در مهكر مكاه
هر سال موافقت نمود .واحدهای درسی دانشجويان بكرای يكک دوره چهارسكاله (هشكت تكرم) بكه ميكزان
 312واحد برنامه ريزی شده است 39 .واحد اختصا به کارآموزی در عرصه دارد که چهار واحد
آن در ترم هفتم و 32واحد باقيمانده در ترم هشتم ارا ه می شود که بر اساس برنامه و زمانبندی انجكام
شككده ،در تابسككتان  ،3131گككروه فككن آوری  1دوره فككارا التحصككيلی دانشككجويان کارشناسككی فككن آوری
اطالعات سالمت داشته است .اين گكروه از مهكر مكاه سكال  ،31آمكوزش دانشكجويان کارشناسكی ارشكد
انفورماتيک پزشکی را با تعداد  4دانشجو آغاز کرده است .الزم به ذکر است که ارزيابی حاضر قبكل
از پذيرش اين دانشجويان تحصيالت تکميلی صورت پذيرقته است.
در زمان جمع آوری داده ها و انجام اين ارزيكابی ،اعضكای هيكات علمكی حاضكر در گكروه عبكارت
بودند از خانم زهرا زارع فضل الهكی (مربكی ،هيكات علمكی رسكمی ،کارشكناس ارشكد آمكوزش مكدارک
پزشکی) ،خكانم دکتكر زهكرا نيازخكانی (دانشكيار ،هيكات علمكی پيمكانی ،دکتكری تخصصكی انفورماتيكک
پزشکی از کشور هلند) ،آقای دکترحبيب هللا پيرنژاد (دانشيار ،هيات علمی پيمانی ،دکتری تخصصكی
انفورماتيک پزشکی از کشور هلند)و آقای دمحم جبراييلی (مربی ،بورسيه دانشگاه علوم پزشکی اروميه
برای تحصيل در مقطع دکتری مديريت اطالعات سالمت) بودند .در طی بهار و تابسكتان ( 31پكس از
انجام ايكن ارزشكيلبی) ،اعضكای هيكأت علمكی جديكد ،جنكاب آقكای دکتكر بهلكول رحيمكی (دانشكيار ،هيكات
علمككی رسككمی ،دکتككری تخصصككی انفورماتيككک پزشككکی ازکشككور سككو د) و آقككای دکتككر علككی رشككيدی
(دانشيار ،هيات علمی رسمی ،دکتری تخصصی علم سنجی ازکشور انگليس) و آقای دکتر هادی لطف
نژاد افشار (استاديار ،متعهد خدمت) به گروه پيوسكتند .در ضكمن آقكای دمحم جبراييلكی نيكز پكس از اتمكام
تحصيالت ،در گروه فناوری اطالعات سالمت فعاليت خواهند نمود.
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مراحل ارزشیابي دروني :
براي اجراي صحيح فعاليتهاي مربكوط بكه ارزشكيابي درونكي در گكروه ،مراحكل آن شكامل گكام هكاي
جداگانه به ترتيب زير بود:

گام اول :
گام اول شامل معرفي ارزشيابي دروني و آشنايي اعضاء هيات علمي گروه با ارزشيابي دروني از
طريق مطالعه راهنماي ارزشيابي دروني منتشر شده از سوی دبيرخانه شكوراي نظكارت ،ارزشكيابي و
گسترش دانشگاههاي علوم پزشككي وزارت بهداشكت ،درمكان و آمكوزش پزشككي و همچنكين مشكاوره و
راهنمايي كارشناسان بخش  EDCدانشگاه علوم پزشكي اروميه بود.

گام دوم :
تشكيل كميته ارزشيابي دروني در گروه ،گام دوم بود .در اين مرحلكه پكس از تعيكين مجكري طكرح،
ساير همكاران اصلي مشخ و تقسيم كار صورت گرفت .براي انجام ارزشيابي جلساتي با تكک تكک
افراد كميته تشكيل گرديد.

اعضاء كمیته ارزشیابي دروني گروه به شرح ذيل بود:
 -1خانم دکتر زهرا نيازخانی :مجري طرح
 -2آقاي دکتر حبيب هللا پيرنژاد :همکار طرح
 -1آقای دمحم جبراييلی :همکار طرح
 -1خانم زهرا زارع فضل الهي :همکار طرح

گام سوم :
گام سوم تدوين يا تصريح رسالت و اهداف آموزشي گروه بود که بشرح ذيل تعيين گرديد:
 تربيت افراد کارآزموده برای تصدی و مديريت بخش فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی ارتقككاي كيفيككت مراقبككت از طريككق ارتقككاي كيفي كت اطالعككات و اطككالع رسككاني بهداشككتي بككه منظككورپيشگيري از بيماريها
 تامين اطالعات موردنياز براي برنامه ريزي ،سياستگذاري ،آمكوزش و پكژوهش در سكطوح مختلكفنظام بهداشت و درمان
 دفاع از حقوق بيمار ،كادر پزشكي و بيمارسكتان از طريكق حفكظ مكدار و مسكتندات پرونكده پزشككيبيمار
 جمع آوري ،ذخيره و بازيابي و سازماندهي مناسب اطالعات بهداشتي درماني -تهيه و تنظيم شاخصهاي بهداشتي درماني به منظور مقايسه و تصميم گيري
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 نگهداري  ،استخراج و اشاعه اطالعات و پرونده هاي پزشكي بيماران براي افراد مجكاز در صكورتنياز
 بکارگيری فناوری اطالعات در حوزه مديريت اطالعات سالمت مشارکت در کارشناسی ،طراحی وپياده سازی سيسكتم اطالعكات بيمارسكتانی ( )HISو ديگكر سيسكتمهای اطالعاتی دانشگاه و وزارت مربوطه

اهداف كلي گروه فناوری اطالعات سالمت :
 اهداف آموزشكي :آمكوزش و تربيكت كارشناسكان فنكاوری اطالعكات سكالمت بكراي فعاليكت در بخكشهاي مربوطه در بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتی و درمانی
 -2اهداف پژوهشي :انجام طرح هاي تحقيقاتي و چاپ مقاالت در مجالت معتبر بين المللی و همينطور
علمي – پژوهشي داخل و تاليف كتب تخصصي در رشته مربوطه
-1اهككداف مككديريتی :مككديريت بخككش فنككاوری اطالعككات سككالمت و يككا مككدارک پزشككکی واحككدهای تابعككه
بهداشت و درمان
-1اهداف خدماتی :تحليل وسازماندهی اطالعات وکدگذاری اطالعات پزشکی بيماران وارا ه اطالعات
ومشارکت در امور مربوط به خدمات ماشينی اطالعات سالمت وطراحی فرمها
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اهداف آموزشي گروه فناوری اطالعات سالمت:
هدف كلي :فراگيري و تربيكت کارشكناس فنكاوری اطالعكات سكالمت براسكاس برنامكه مصكوب شكوراي
عالي برنامه ريزي

اهداف اختصاصي:
دانشجويان فناوری اطالعات سالمت:
 -3آشكنايي بكا علكم فنكاوری اطالعكات سكالمت و مكديريت اطالعكات بهداشكتي درمكاني و تاريخچكه آن و
وظا ف مس وليتهاي شغلي فناوری اطالعات سالمت
 -2آشنايي با اصطالحات رايج و عمومي پزشكي و داروشناسی
 -1آشنايی با مديريت اطالعات سالمت ومديريت بخش فناوری اطالعات سالمت
 -1آشنا ي با مبانی اپيدميولوژي و روش تحقيق
 -4فراگيككري عملكككرد دسككتگاههاي مختلككف بككدن و آشككنا ي بككا نارسككا ي هككاي فيزيولوژيك در مقايسككه بككا
حالتهاي طبيعي
 -9كسب شناخت الزم از دستگاههاي مختلف بدن به منظور در بهتر از بيماريها
 -7فراگيري آمار استنباطی وتوصيفی
 -3آشنا ي با كليات و مفاهيم بيماريها ی دستگاههای مختلف بدن و شناخت عوامل بيماريزا (باكتري،
ويروس ،قارچ و انگل) و کمک های اوليه
 -3آشنا ي با واژه هاي تخصصي فناوری اطالعات سالمت و اصول ترجمه و خالصه سازي متون
تخصصي مديريت اطالعات سالمت و تکنولوژی اطالعات
 -32آشنا ي با اصول مديريت ،سازمان و وظا ف مدير بعالوه اصول مديريت فردی ومحيط کار
 -33آشنا ي با مفاهيم اصلي سيستم عامل  windowsو برنامه های کاربردی و تقويت توانا ي استفاده
از آنها
 -32آشنا ي با تكنولوژي اطالعات و شبکه کامپيوتر و امنيت سيستم ها
 -31آشنا ي با ساختمان داده ها وبرنامه نويسی کامپيوتر
 -31آشككنا ي بككا سيسككتم هككای رايككج طبقككه بنككدي بيماريهككا واقككدامات ( )ICD-10و ايجككاد توانككا ي در
كدگذاري ،ذخيره سازي و بازيابي اطالعات تشخيصي و جراحي
 -34آشنايی با سيستم های طبقه بندی ونامگذاری تخصصی
 -39آشنايی با کدگذاری مرگ ومير
 -37آشنا ي با ساختار وبرنامه های نظام سالمت در ايران ومبانی حسابداری واقتصاد سالمت
 -33آشنا ي با شاخصهاي بهداشتي و آمار بيمارستاني و مباني تحليل داده هاي بهداشتي
 -33آشنايی با انفورماتيک سالمت وچها رچوب ها ونقش انفورماتيک پزشکی در حوزه اطالعات
سالمت
 -22آشنايی با کيفيت داده ها وسيستم اطالعات سالمت
 -23آشنايی با پرونده الکترونيک سالمت و پياده سازی آن
 -22آشنايی با مديريت فناوری در حوزه سالمت وبيمه و نظام های پرداخت
 -21آشنايی با مديريت اطالعات سالمت در بحران ومديريت منابع اطالعاتی نظام سالمت
 -21ارا ه پروژه تحقيقاتی در حوزه فناوری اطالعات سالمت
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اهداف عیني (رفتاري) دانشجويان فناوری اطالعات سالمت :
دانشجو بايد در پايان دوره بتواند :
دهد.

 -3اصطالحات واطالعات مختلف وعناصر داده ای در پرونده بيماران را تشخي
 -2فرمهاي موجود در پرونده هاي بستري -سرپا ي و اورژانس را انتخاب كند.
 -1بصورت دستی وکامپيوتری پرونده بستري ،سرپا ي و اورژانس براي بيماران تشكيل دهد.
 -1اطالعات الزم جهت تشكيل پرونده (دستی وکامپيوتری) را از بيمار يا همراه وي اخذ كند.
 -4ارزيای کمی پرونده های پزشکی را انجام دهد.
 – 9در ارزيابی کيفی پرونده های پزشکی مشارکت نمايد.
 -7پرونده هاي پزشکی بيماران را به طور صحيح تنظيم نمايد.
 -3اطالعات موردنياز را ذخيره ،مديريت و بازيابی نمايد.
 -3پرونده هاي خارج شده از بايگاني را رديابي نمايد.
 -32مديريت واحدهای مختلف در بخش فناوری اطالعات را انجام دهد.
 -33شبکه های داخلی  Networkو  Intranetواحد ها را راه اندازی نمايد.
 -32با سيستم های اطالعات بيمارستانی وپرونده الکترونيک سالمت کار کند.
 -31در كميته تخصصی مدار پزشكي و فن آوری اطالعات سالمت بيمارستان فعاليت نمايد.
 -31پرونده هاي بيماران را به طور كامل براساس تشخي و اقدام و علل خارجي حوادث بكا اسكتفاده
از كتابهاي  ICDكدگذاري نمايد.
 -34پرونده هاي بيماران را با روشهاي بايگاني مربوطه بايگانی نمايد.
 -39آمار روزانه بخشهاي بستري و واحدهاي پاراكليني را كنترل و محاسبه نمايد.
 -37اطالعات آماري بصورت روزانه ،ماهانه و ساالنه را جمع بندي و تنظيم نمايد.
 -33شاخصهاي الزم آمار بيمارستاني و بيماريها ومرگ ومير را محاسبه نمايد.
 -33ازنرم افزارهای آماری (مانند  )Excelدر رسم نمودار و ذخيره و بازيابي اطالعات آماري
استفاده نمايد .
 -22اطالعات دموگرافيکی بيمار را در دفتر پذيرش ابت نمايد.
 -23توانايی استفاده از منابع الکترونيکی به روز فناوری اطالعات سالمت را داشته باشد.
 -22ساختار و برنامه های نظام سالمت را بيان نمايد.
 -21انواع حسابها وصورت های مالی در مراکز بهداشتی درمانی را ابت نمايد.
 -21پژوهش وپروپوزال تحقيقاتی در زمينه پرونده پزشکی و فناوری اطالعات سالمت را ارا ه و
انجام دهد.
 -24سيستم های طبقه بندی تخصصی ونامگذاری بين المللی را بيان نمايد.
 -29علت زمينه ای مرگ ومير در گواهی فوت پرونده پزشکی بيماران را کدگذاری نمايد.
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گام چهارم  :تعیین حوزه های ارزشیابی
حوزه های مورد ارزشیابی شامل موارد زیر است:
 – 1رسالت و اهداف و جايگاه سازمانی
 – 4برنامه های آموزشی
 –3هيات علمی
 –2دانشجو
 –5راهبردهاي يادگيري  /بازدهي
 –6امكانات و تجهيزات آموزشي
 –7پايان نامه

گام پنجم  :تعیین وضعیت مطلوب برای هريک از حوزه های ارزشیابی:
با توجه به وضعیت دانشگاه و گروه ،وضعیت مطلوب برای هریک از حوزه های مورد ارزشییابی
توسط اعضاء تیم ارزشیابی تعیین و وضعیت موجود با آن مقایسه شد.

گام ششم  :تعیین جمع آوری داده ها و تدوين ابزار اندازه گیری
در اییین مرحلییه اعضییاء تیییم ارزشیییابی درونییی بییرای هییر یییک از حیوزه هییای مییورد ارزشیییابی یییک
پرسشنامه تهیه که متناسب با نوع مخاطب ،پرسشنامه های اختصاصی توسط مدیر گیروه ،اعضیاء
هیأت علمی و دانشجویان گروه تکمیل گردید.

گام هفتم  :جمع آوری تحلیل و تفسیر داده ها
پس از تکمیل پرسشنامه ها و استخراج نتایج و بیان وضعیت موجود در انتهای هر حوزه یک بحث
و نتیجه گیری در خصوص بهبود وضعیت موجود بیان شده است.

گام هشتم  :تهیه گزارش مقدماتي و بحث پیرامون داده ها
در این گام متن گزارش اولیه كه از حوزه هاي ارزشیابي تبعیت می کند تهیه گردید .بدین صورت
که براي هر حوزه به صورت مجزا نتایج گام هفتم (توصیف ،تحلیل ،ریشه یابي وتفسیر) مدون شده
ونقاط قوت وضعف به وضوح ذكر گردید به نحوي كه یك پیش نویس جهت بحث در گروه تهیه شده كه
بر اساس آن اعضا هیات علمي بتوانند پیشنهادات عملي واجرایي را تدوین نموده و پیش نویس گزارش
نهایي ر آماده نمایند .پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در این 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 نهايي و ارائه پیشنهادها
گزارش ارزشیابي دروني گروه توسط تیم ارزشیابي دروني گروه تدوین و نهایی شد.
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گام دهم  :پیگیري نتايج
گروه آموزشي فن آوری اطالعات سالمت پیشنهادات مورد بحیث در گیزارش ارزشییابي درونیي را
پیگیري کرده واز اطالعات مفیدي كه بدست آمده بیراي بهبیود ،تطیاب و ییا ایجیاد ت یییرات اساسیي
در ساختار و فرایند برنامه آموزشي گروه استفاده خواهد نمود.
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عامل :1عامل رسالت  ،اهداف ،جايگاه سازماني
 :1-1مالك رسالت و اهداف گروه:
اين مال براساس رسالت و اهداف تشكيل دوره ها ،رشته ها و مقاطع تحصيلي ،سرفصل و برنامه
هاي درسي مربوط به آن تدوين شده است .ارزيابي اين مال با توجه به كتابچه راهنماي آموزشي
گروه ،طرح درس اعضاي هيات علمي و صورت جلسات موجود در گروه انجام گرفت .حداكار
امتيازات اين مال  39مي باشد كه براي هر ي از نشانگرهاي آن ،متناسب با امتيازداده شده محاسبه
ميگيرد .جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه با مدير گروه ،انتشار راهنماي آموزش گروه،
بررسي اسناد و نظر خواهي از اعضاي هيات علمي انجام پذيرفت.
جدول :1-1مالک رسالت و اهداف آموزشی گروه

نشانگر

رديف

مطلوب
1

وجود سند رسالت و اهداف در گروه

2

تعداد جلسات اعضای هیأت 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 حضوور اعضواي هیوات علموي و دانشوجويان در خصووص آشونايي بوا اهوداف
گروه



6

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

7

تصريح قابلیت ها و صالحیت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان

8

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

نسبتا ً
مطلوب

نامطلوب
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جمع امتیازات:

1

الزم به ذکر است در تمامی جداول ،مساوی و يا باالتر از ( %32وضعيت مطلوب) ،فاصله %73
( %92وضعيت نسبتا مطلوب) و کمتر از ( %43وضعيت نامطلوب) در نظر گرفته شده است.ضمن اينکه برای نشانگر مطلوب امتياز  ،2برای نشانگر نسبتا مطلوب امتياز  3و برای نشانگر
نامطلوب امتياز صفر در نظر گرفته شد.
* در جدول مربوط به مالک رسالت واهداف آموزشی گروه با توجه به کسب امتياز ( 15از 16
امتياز) و درصد وضعيت  33/75وضعيت اين مالک مطلوب است.
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 :1-2مالك مديريت گروه
ارزيابي اين مال براساس عملكرد و سازماندهي و هماهنگي عوامل مختلف گروه توسط مدير گروه
نظير تعداد جلسات آموزشي و پژوهشي گروه ،تصميمات اتخاذ شده در جلسات ،حضور به موقع
اساتيد در محل كار ،فعال بودن دانشجويان در گروه ،اجراي دقيق و صحيح آ ين نامه ها توسط مدير
گروه ،و حضور تمام وقت مدير گروه صورت گرفت .امتيازاين مال در کل  12مي باشد و هر
نشانگر داراي امتياز خاصي است .جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و نظر
اعضاي هيات علمي و دانشجويان در مورد مدير گروه صورت گرفت.
جدول

 : 1-2مالک مديريت گروه

رديف

مطلوب

نسبتا ً
مطلوب

نامطلو
ب

نشانگر



1

مرتبه علمي مدير گروه

2

حضور مدير گروه

3

رعايت مقررات و آئین نامه هاي آموزشي

4

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

5

رعايت آئین نامه در خصوص ارائه دروس اعضاي هیات علمي

6

برقراري نظم و هماهنگي در گروه براي حضور به موقع و كامل هیات علمي و كاركنان در محل

7

تشكیل منظم جلسات شوراي آموزشي گروه

8

نظارت بر سیستم مديريت اطالعات

9

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

10

میزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعالیت هاي مديريت گروه

11

مستندات شرح وظايف هیأت علمي

12

انجام مستمر ارزيابي دروني گروه



13

گزارش عملكرد و فعالیت هاي آموزشي در گروه



1

دارا بودن برنامه مدون جهت مشاركت هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي

15

دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت دانشجو در برنامه ريزي آموزشي
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جمع امتیازات:

3

* با توجه به کسب امتياز( 45از کل  33امتياز) درصد وضعيت  ، 83/33وضعيت مالک مدير گروه
در حد مطلوب می باشد.
تذکر  :مالک مربوط به برنامه توسعه وگسترش رشته ها ومقاطع در گروه به دليل نداشتن دانشجوی
تحصيالت تکميلی ارزيابی نگرديده است.
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0

 :1-3مالك روند توسعه منابع گروه
اين مال براساس برنامه توسعه نيروي انساني متخص  ،فضاي آموزشي ،امكانات و تجهيزات در
 4سال اخير تنظيم گرديده است .ارزيابي اين مال با توجه به ميزان جذب اعضاي هيأت علمي و
تعداد کارگاهها و وسايل خريداري شده صورت می گيرد .امتياز اين مال 32مي باشد و هر نشانگر
داراي امتياز خاصي است .جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و اسناد و مدار
موجود جمع آوري گرديد.
جدول :1-3مالك روند توسعه منابع گروه
رديف

مطلوب

2

روند تبديل وضعیت اعضاي هیأت علمي در  5سال اخیر:

3

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

4

تدوين برنامه مدون براي توسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه:

5

روند توسعه منابع فیزيكي ،امكانات و تجهیزات در  5سال اخیر:

نسبتا ً مطلوب

1

روند توسعه تعداد اعضاي هیأت علمي:
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جمع امتیازات:

1

* با توجه با کسب امتياز ( 3از کل  13امتياز) درصد وضعيت  33درصد ،مالک روند توسععه منعاب
گروه مطلوب می باشد.

15

نامطلوب

نشانگر

 :1-4آيین نامه ها و مصوبات گروه
اين مال براساس آيين نامه هاي آموزشي ،پژوهشي و انضباطي كه توسط دانشگاه و يا در جلسات
اعضاي گروه تدوين مي شود ،تهيه شده است .ارزيابي اين مال بر اساس تعداد آيين نامه ها و
صورت جلسات آموزشي و انضباطي صورت مي گيرد .امتياز اين مال  3مي باشد و هر نشانگر
داراي امتياز خاصي مي باشد .جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و اعضای هيأت
علمي جمع آوري گرديد.

جدول:1-4مالک آيین نامه ها و مصوبات گروه
رديف

مطلوب

2

اجراي آيین نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه

3

وجود دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه (واحد پروژه تحقیق) دانشجويان

4

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

نسبتا ً
مطلوب

1

وجود آيین نامه ها و ضوابط مدون در گروه براي دروس





6

جمع امتیازات:

1

* با توجه به اخذ امتياز ( 7از کل  8امتياز) درصد وضعيت  87/5درصد مالک آيين نامه ها و
مصوبات گروه درحد مطلوب می باشد.
تذکر :با توجه به عدم وجود دانشجوی تحصيالت تکميلی در زمان انجام اين ارزيابی ،نشانگر شماره
 1اين جدول در مورد گروه مصداق نداشت .فلذا در بررسی ها ،وجود دستورالعمل نحوه نگارش
پروژه تحقيق ( 1واحدی) دانشجويان کارشناسی مد نظر قرار گرفت.

16

نامطلوب

نشانگر

 :1-5مشاركت اعضاي هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي
اين مال براساس جلسات آموزشي و پژوهشي به منظور تنظيم برنامه ها ،سرفصل ها ،تهيه تقويم
زماني كالس ها ،بررسي پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي و مشاركت اعضاي هيأت علمي در اين
جلسات تدوين مي شود .ارزيابي اين مال بر اساس تعداد جلسات آموزشي و پژوهشي و اعضاي
شركت كننده در اين جلسات صورت مي گيرد .امتياز اين مال  3مي باشد .جمع آوري اطالعات از
طريق مصاحبه با هيأت علمي جمع آوري گرديد.

جدول:1-5مالک مشاركت اعضاي هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي

رديف

مطلوب

2

میزان مشاركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه هاي آموزشي و سر فصل دروس

3

نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه دروس و تشكیل منظم كالس ها و مسائل آموزشي ترم جاري

4

معیار هاي كیفیت طرح هاي پژوهشي

نسبتا ً مطلوب

1

نحوه مشاركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه هاي آموزشي




4

جمع امتیازات:

2

* با توجه به کسب امتياز ( 6از کل  8امتياز) درصد وضعيت  75درصد ،مالک مشارکت اعضای
هيات علمی در برنامه ريزی آموزشی نسبتا مطلوب می باشد.

17

نامطلوب

نشانگر

: 1 – 6امكانات مالي مورد نیاز گروه
اين مال براساس بودجه و اعتباراتي كه گروه از دانشكده ،دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط
جذب مي كند تدوين مي گردد .ارزيابي اين مال با توجه به ميزان تخصي بودجه از محل دانشكده،
دانشگاه و تعداد قراردادها صورت مي گيرد .امتياز اين مال  32مي باشد و هر نشانگر به تناسب
اهميت داراي امتياز معيني است .جمع آوري اطالعات از طريق اسناد و مدار موجود در گروه و
نظر خواهي از مدير گروه بعمل آمد.
جدول :1-6مالک امكانات مالي مورد نیاز گروه

رديف

مطلوب

2

جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه

3

وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن بودجه گروه

4

كفايت بودجه گروه براي تأمین امكانات و تجهیزات مورد نیاز

5

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

نسبتا ً مطلوب

1

اعتبار مالي مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه






6

جمع امتیازات:

2

* با توجه به اخذ امتياز ( 8از کل  13امتياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک مالی
موردنياز گروه مطلوب می باشد.

18

نامطلوب

نشانگر

 :1-7مالک ،فعالیت های برون دانشگاهی
اين مالک در راستای همکاری اعضای هيأت علمی با دستگاه های ذيربط از قبيل شرکت در اجرای
طرح های پژوهشی و ارا ه دروس تنظيم گرديده است .ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد ساعات
شرکت اعضاء در جلسات ،تعداد طرح های اجراء شده و يا در حال اجرا و قراردادهاي همكاري با
سازمان هاي ذيربط صورت مي گيرد .امتياز اين مال  31مي باشد .هر نشانگر داراي امتياز معيني
است .اين مال با نظر اعضاي هيأت علمي و مدير گروه تكميل گرديد.

جدول:1-7مالک فعالیت های برون دانشگاهی

رديف

مطلوب

2

تعداد اعضای هیأت علمی که در ارائه دروس با ساير دانشکده ها و دانشگاه و سازمان های ذيربط

همکاری دارند

3

میزان همسويی فعالیت های برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه و تخصص آن ها

4

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

5

میزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه های ذيربط از طريق همکاری اعضای هیأت علمی

6

تعداد ساعاتی که اعضای گروه در جلسات ساير سوازمانها و انجمون هوا بوه منظوور خودمات مشواوره
ای شرکت می کنند



7

تعداد ساعاتی که اعضای گروه در ساير دستگاها و سوازمان هوا بوه فعالیوت هوای خوارج از تخصوص
خود می پردازد



نسبتا ً
مطلوب

1

تعداد اعضای هیأت علمی که در مشاوره و راهنمايی پايان نامه هوا بوا سواير گوروه هوای دانشوکده و

دانشگاه همکاری دارند

نامطلوب

نشانگر





12

جمع امتیازات:

1

باتوجه کسب امتياز ( 13از کل12امتياز) درصد وضعيت  34/85درصد ،وضعيت مالک فعاليت های
برون دانشگاهی گروه مطلوب می باشد.

19

نتیجه گیری کلی مالک رسالت  ،اهداف ،جايگاه سازماني:
باتوجه به کسب امتياز( 83از کل  36امتياز) درصد وضعيت 86/25
وضعيت عامل رسالت،اهداف وجايگاه سازمانی گروه مطلوب می باشد.

21

عامل  :2دوره های آموزشی و برنامه های درسی وغیر درسی
: 4-1تناسب رشته های تحصيلی با تخصص اعضای هيأت علمی
اين مالک در جهت وضعيت رشته های تحصيلی از نظر نيروی انسانی مناسب و امکانات و
تجهيزات تنظيم گرديد .ارزيابی اين مالک با توجه به درخواست های جذب هيأت علمی و کارکنان،
خريد وسا ل و تجهيزات ،تعداد اعضای هيأت علمی و کارکنان آموزشی و اداری گروه صورت
گرفت .امتياز اين مالک 32می باشد وهر نشانگر دارای امتياز معينی است .جمع آوری اطالعات از
طريق بايگانی و مصاحبه با مدير گروه و مشاهده وضعيت موجود کالس ها و آزمايشگاه صورت
گرفت.
جدول 2-1مالک تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیأت علمی

رديف

مطلوب

2

تناسب رشته های تحصیلی با تعداد اعضاء هیأت 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 امکانات

6

وجود دروس غیر مرتبط با رشته

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تخصص اعضای هیأت علمی

نامطلوب

نشانگر








6

جمع امتیازات:

2

* باتوجه به اخذ امتياز ( 8ازکل امتياز )14درصد وضعيت  66/66درصد ،وضعيت مالک تناسب
رشته های تحصيلی با تخصص اعضای هيات علمی نسبتا مطلوب می باشد.
در اين راستا ،افزايش تعداداعضای هيات علمی گروه ،کارشناس و يا دستيار برای گروه وامکانات
آزمايشگاهی مرتبط با رشته ميتواند در بهبود وضعيت بسيار موارواقع شود.

21

 :2-2ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی
اين مالک بر اساس باز نگری در برنامه درسی و سر فصل های دروس تنظيم می گردد .ارزيابی
اين مالک با توجه به ميزان تغييرات اعمال شده در سرفصل های دروس و تشکيل جلسات شورای
گروه به منظور بازنگری در برنامه درسی است .امتياز اين مالک  32می باشد و هر نشانگر دارای
امتياز معينی است .اين مالک با نظر اعضای هيأت علمی گروه ،دانشجويان و برنامه های درسی
تدوين شده می باشد .ارزيابی بر اساس جدول زير صورت می گيرد
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 دانش آموختگان

4

انطباق دروس با آخرين دستاورد های رشته

5

توجه اعضای هیأت علمی به سر فصل های مصوب دروس

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر هیأت علمی





2

جمع امتیازات:

3

* باتوجه به کسب امتياز ( 5از کل  8امتياز) درصد وضعيت  64/5درصد ،وضعيت مالک ضرورت
بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی نسبتا مطلوب می باشد.
بهتر است در بررسی محتوای دروس واهداف دوره نيازهای جامعه در نظر گرفته شده و با برنامه
های درسی تناسب داشته باشد ،تا وضعيت مطلوب تری بدست آيد.
تذکر :بدليل عدم دسترسی به دانش اموختگان ،امکان ارزيابی نشانگر  1وجود نداشت .فلذا امتياز کل
از  3محاسبه گرديد.

22

نامطلوب

نشانگر

نتیجه گیری کلی مالک دوره های آموزشی و برنامه های درسی وغیر
درسی:
باتوجه به کسب امتياز( 13از کل  43امتياز) درصد وضعيت %65
وضعيت عامل دوره های آموزشی و برنامه های درسی وغير درسی گروه نسبتا
مطلوب می باشد.

23

عامل  )3هیأت علمی
 :3-1ترکیب اعضای هیأت علمی
اين مالک بر اساس سياست های مربوط به جذب اعضای هيأت علمی و ويژگی های هيأت علمی و
ترکيب اعضای هيأت علمی گروه تدوين می گردد.ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد عضو هيأت
علمی جذب شده يا مدعو ،نسبت اعضای هيأت علمی به دانشجويان به تفکيک رشته و رتبه علمی
اعضای هيأت علمی صورت می گيرد .حداکار امتياز اين مالک  32می باشد و برای هر نشانگر
ضرايب مناسب تعيين می شود .جمع آوری اطالعات در رابطه با اين مالک از طريق مصاحبه با
هيأت علمی ،مدارک و پرونده های موجود در گروه ،صورت جلسات و نظر خواهی از مدير گروه
بدست آمد.
جدول:3-1مالک ترکیب اعضای هیأت علمی

رديف

مطلوب

نسبتا ً مطلوب

1

ترکیب اعضای هیأت علمی گروه از نظر مرتبه علمی



2

نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجويان



3

نسبت اعضای هیأت علمی تمام وقت به پاره وقت

4

تناسب هیأت علمی با رشته های تحصیلی

5

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

نامطلوب

نشانگر




4

جمع امتیازات:

3

* باتوجه به کسب امتياز ( 7از کل 13امتياز ) درصد وضعيت  73درصد ،وضعيت ترکيب اعضای
هيات علمی در گروه نسبتا مطلوب می باشد.
الزم به ذکر است که پس از اتمام ارزيابی و در طی بهار و تابستان  2 ،31نفر به اعضای هيات
علمی گروه اضافه گرديد .هم اکنون گروه دارای  7نفر عضو هيات علمی تمام وقت بوده و با توجه به
ترکيب اعضای گروه ،اکار دروس تخصصی توسط خود اساتيد گروه پوشش داده می شود .فلذا در
حال حاضر گروه در وضعيت بهتری قرار دارد.

24

 :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 .حداکار امتياز برای اين مالک  3می باشد .جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود
در گروه و مصاحبه با اعضای هيأت علمی صورت پذيرفت.

جدول : 3-2مالک فعالیت های آموزشی

رديف

مطلوب

2

تناسب واحدهای تدريس شده اعضای هیأت علمی بر اساس تخصص

3

طرح های پژوهشی اساتید راهنما از نظر تعداد طرح

4

متوسط تعداد کارگاه های گذرانده شده هیأت علمی در  2سال اخیر

نسبتا ً
مطلوب

1

تعداد واحد های تدريس شده اعضای هیأت علمی در هر ترم بطور متوسط

نامطلوب

نشانگر





6

جمع امتیازات:

*باتوجه به کسب امتياز ( 6از کل  6امتياز) درصد وضعيت  133درصد ،وضعيت مالک فعاليت های
آموزشی گروه مطلوب می باشد.
تذکر :الزم به ذکر است که بدليل عدم وجود تحصيالت تکميلی و به تناسب توزيع پايان نامه در گروه،
ارزش نشانگر  1در اين جدول در محاسبات اعمال نگرديد.

25

:3-3مالک  :فعالیت های پژوهشی هیأت علمی
اين مالک بر اساس ميزان فعاليت اعضای هيأت علمی گروه در طرح های پژوهشی ،تدوين مقاالت و
شرکت در مجامع علمی تنظيم گرديد .ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد طرح های پژوهشی ،تعداد
مقاالت ،تأليف کتاب ،عضويت در هيأت تحريريه مجالت و هيأت های اجرايی سمينارها صورت
گرفت .حداکار امتياز اين مالک  32می باشد و برای هر نشانگر ضرايب الزم تعيين گرديد.
جدول : 3-3مالک فعالیت های پژوهشی هیأت علمی

رديف

مطلوب

2

متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیأت علمی ( تألیف و ترجمه) در  3سال گذشته

3

تعووداد مقوواات چوواا شووده اعضوواء در مجووالت معتبرعلمووی/پژوهشووی (داخلووی و خووارجی) در  3سووال
گذشته



4

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



5

سرانه تعداد داوری مقاات و کتاب توسط اعضای هیأت علمی

6

عضويت در هیأت های اجرايی و علمی سمینار ها و کنفرانس ها از  3سال گذشته

نسبتا ً مطلوب

1

سرانه تعداد طر ح های پژوهشی پايان يافته در  2سال گذشته






10

جمع امتیازات:

1

* باتوجه به کسب امتياز ( 11از کل 14امتياز) درصد وضعيت  31/66درصد ،وضعيت مالک
پژوهش های هيات علمی گروه مطلوب می باشد.

26

نامطلوب

نشانگر

3-4مالک :فعالیت های اجرايی هیأت علمی
اين مالک بر اساس ميزان مس وليت اجرايی و عضويت هيأت علمی در شورا های دانشکده ،دانشگاه
و خارج از دانشگاه تنظيم گرديد .ارزيابی اين مالک بر اساس ميزان همکاری اعضای هيأت علمی با
دانشکده و دانشگاه صورت می گيرد .حداکار امتياز اين مالک  3می باشد و برای هر نشانگر
ضرايب الزم تعيين گرديد .جمع آوری اطالعات بصورت مصاحبه با اعضا و احکام موجود در
پرونده اعضای هيأت علمی بود.
جدول : 3-4مالک فعالیت های اجرايی هیأت علمی

رديف

مطلوب

2

میزان عضويت در هیأت های ممتحنه و ارزشیابی

3

میزان عضويت در شورا های خارج از گروه در سطح دانشکده و دانشگاه

4

همکاری در فعالیت های اجرايی در خارج از دانشگاه

نسبتا ً مطلوب

1

میزان عضويت در انجمن های علمی (داخلی و خارجی)




6

جمع امتیازات:

1

* باتوجه به کسب امتياز ( 7ازکل  8امتياز) درصد وضعيت  87/5درصد ،وضعيت مالک فعاليت
های اجرايی هيات علمی در گروه مطلوب می باشد.

27

نامطلوب

نشانگر

: 3-5مالک :ويژگی های عضو هیأت علمی و روند ارتقاء
اين مالک بر اساس ويژگی های فردی اعضای هيأت علمی گروه تنظيم می گردد .ارزيابی اين مالک
با توجه به سابقه کار ،وضعيت استخدام ،رتبه علمی ،وضعيت ارتقاء و ترفيع اعضای هيآت علمی
صورت می گيرد .امتياز اين مالک 32می باشد و برای هر نشانگرامتياز متناسب تعيين می گردد.
جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده اساتيد استخراج گرديد.
جدول : 3-5مالک ويژگی های عضو هیأت علمی و روند ارتقاء

رديف

مطلوب

2

وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

3

رتبه علمی اعضای هیأت علمی

4

ارتقاء اعضای هیأت علمی

5

ترفیع اعضای هیأت علمی

نسبتا ً مطلوب

1

سن اعضای هیأت علمی

نامطلوب

نشانگر







6

جمع امتیازات:

1

باتوجه به کسب امتياز( 7از کل 13امتياز) درصد وضعيت  73درصد ،وضعيت مالک ويژگی های
عضو هيأت علمی و روند ارتقاء نسبتا مطلوب است.
برای کسب امتياز مطلوب ،وضعيت استخدامی و رتبۀ اعضای هيات علمی گروه بايد ارتقاء يابد.

28

نتیجه گیری مالک هیأت علمی :

باتوجه به کسب امتیاز ( 38از کل 46امتیاز) درصد وضعیت  82/60درصد
وضعیت عامل هیات علمی مطلوب می باشد .برای ارتقا بیشتر گروه ،بايد روند
تبديل وضعیت استخدامی اعضا تسهیل شده و ترکیب اعضای هیات علمی گروه
از نظر مرتبۀ علمی و ارتقاء ايشان مدنظر باشد.

29

 )4عامل :دانشجو
 :4-1مالک :پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان
اين مالک بر اساس گزينش دانشجويان در رشته های تحصيلی توسط سازمان سنجش و وضيعت
تحصيلی آنان تنظيم می گردد .ارزيابی اين مالک با توجه به رتبه کنکور ،ظرفيت پذيرش ،با درنظر
گرفتن فضای آموزشی ،دانشجويان مشروطی و انصرافی صورت می گيرد .امتياز اين مالک 32می
باشد و هر نشانگر دارای ضرايب معينی هستند .اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود و نظر
خواهی از دانشجويان استخراج گرديد.
جدول : 4-1مالک پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان

رديف

مطلوب

نسبتا ً مطلوب

1

وجود برنامه و سیاست های انتخاب و پذيرش دانشجو

2

میانه رتبه کنکور دانشجويان پذيرفته شده



3

میزان دانشجويان استعداد های درخشان گروه به نسبت کل دانشجويان



4

تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امکانات و تجهیزات آموزشی

5

میانگین معدل دانشجويان گروه

6

نسبت دانشجويان مشروطی -انصرافی-اخراجی به کل دانشجويان در هر مقطع تحصیلی

نامطلوب

نشانگر






6

جمع امتیازات:

3

* باتوجه به کسب امتياز( 3از کل 14امتياز) درصد وضعيت 75درصد ،وضعيت مالک پذيرش و
پيشرفت تحصيلی دانشجويان نسبتا مطلوب است.
گروه می تواند با برگزاری کالسهای توجيهی برای افزايش آگاهی دانشجويان از شرايط دانشجوی
استعداد درخشان درافزايش اين دسته از دانشجويان نقشی موار ايفا کند .همينطور ايجاد راهکارهايی
برای تشويق دانشجويان برای افزايش معدل ترم خود می تواند مامر امر باشد .ازطرفی بايد برای
بهتر کردن رتبه دانشجويان در کنکور سراسری راهکاری انديشيد.

31

 : 4-2مالک  :ترکیب و توزيع دانشجويان
اين مالک بر اساس پذيرش دانشجويان کارشناسی در رشته های مختلف و با توجه به تناسب جنسی و
بومی و غير بومی تنظيم می گردد .ارزيابی اين مالک با توجه به تعداد دانشجويان ورودی و تعداد
فارا التحصيالن در هر يک از مقاطع و رشته های تحصيلی ،نسبت دانشجويان دختر و پسر و بومی
غير بومی صورت می گيرد .امتيازاين مالک  9می باشد وبرای هر نشانگرمتياز متناسب تعيين می
گردد .جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده های آموزشی استخراج می
گردد.
جدول: 4-2مالک ترکیب و توزيع دانشجويان

رديف

مطلوب

2

نسبت دانشجويان پسر و دختر

3

تعداد فارغ التحصیالن در رشته

نسبتا ً
مطلوب

1

توزيع دانشجويان پذيرفته شده

نامطلوب

نشانگر




4

جمع امتیازات:

باتوجه به کسب امتياز( 1از کل  9ا متياز) درصد وضعيت  99.99درصد
وضعيت مالک ترکيب وتوزيع دانشجويان نسبتا مطلوب است.

31

: 4-3مالک  :مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی گروه
اين مالک بر اساس ميزان مشارکت دانشجويان در ارزشيابی استاد ،جلسات برنامه ريزی آموزشی و
شرکت آنان در کالس های فوق برنامه تنظيم می گردد .ارزيابی اين مالک با توجه به ميزان مشارکت
دانشجويان در ارزشيابی اساتيد ،متوسط ساعات شرکت در جلسات برنامه ريزی درسی و کالس های
فوق برنامه صورت می گيرد .امتياز اين مالک  3می باشد و برای هر نشانگرامتياز متناسب تعيين
می گردد .جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با مدير گروه استخراج
گرديد.
جدول  : 4-3مالک مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی گروه

رديف

مطلوب

2

شرکت دانشجويان در جلسات برنامه ريزی آموزشی

3

درصد دانشجويان شرکت کننده در فعالیت های فوق برنامه (المپیاد های علمی ،ورزشی،اردوهای فرهنگی -
تفريحی-زيارتی و انجمن های علمی) به نسبت کل دانشجويان

4

درصد دانشجويان شرکت کننده در کالس های مهارت های فوق برنامه (  ICDL, ITو زبان)

نسبتا ً مطلوب

1

درصد دانشجويان شرکت کننده در ارزشیابی استاد





4

جمع امتیازات:

2

* باتوجه به کسب امتياز( 6از کل  8امتياز) درصد وضعيت  75درصد ،وضعيت مالک مشارکت
دانشجو در برنامه های آموزشی گروه نسبتا مطلوب است.
افزايش شرکت نماينده دانشجويان در جلسات برنامه ريزی گروه و تشويق دانشجويان به شرکت در
کالسهای مهارت های فوق برنامه ،می تواند باعث افزايش امتياز گروه در اين مالک شود.

32

نامطلوب

نشانگر

 4-4مالک :تعامل دانشجويان با اعضای هیأت علمی
اين مالک بر اساس برنامه مشاوره و مالقات دانشجويان در دفتر هيأت علمی و مشارکت دانشجو در
طرح های پژوهشی و مقاالت علمی تنظيم می گردد .ارزيابی اين مالک با توجه به ميزان مشارکت
دانشجويان در طرح های پژوهشی و مقاالت علمی و ميزان رضايت دانشجويان از نحوه راهنمايی و
مشاوره صورت می گيرد .امتياز اين مالک  32می باشد و برای هر نشانگر ضريب معين در نظر
گرفته می شود .جمع آوری اطالعات از طريق نظر سنجی از اعضای هيأت علمی و دانشجويان به
دست آمد.

جدول  : 4-4مالک تعامل دانشجويان با اعضای هیأت علمی

رديف

مطلوب

نامطلو
ب
نسبتا
مطلوب

نشانگر

1

اختصاص زمان مشخص برای مشاوره و راهنمايی توسط استاد و اعالم آن



4

امکان دسترسی دانشجويان به اساتيد در زمان های اعالم شده



3
2

رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه راهنمايی و مشاوره اعضای هيأت علمی
توجه هيأت علمی به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر کار




5

ميزان مشارکت دانشجويان در طرح های پژوهشی



6

تعداد مقاالت علمی مشترک دانشجويان با اعضای هيأت علمی


8

جم امتيازات:

4

* باتوجه به کسب امتياز(13از کل  14ا متياز) درصد وضعيت  86درصد ،وضعيت مالک تعامل
دانشجويان با اعضای هيأت علمی مطلوب است.
با توجه به پذيرش دانشجويان ارشد در طی مهر  ،31انتظار می رود وضعيت ميزان مشارکت
دانشجويان در طرح های تحقيقاتی و به دنبال آن امتياز اين مالک در طی سالهای بعدی باالتر رود.

33

 4-5مالک  :عالقه و آگاهی دانشجويان به رشته تحصیلی و بازار کار
اين مالک بر اساس آشنايی دانشجويان با رشته تحصيلی و بازار کار آن تنظيم می گردد .ارزيابی
اين مالک تعداد جلسات توجيهی آشنايی با رشته و کتابچه راهنمای تحصيلی صورت می گيرد.
امتياز اين مالک  9می باشد و برای هر نشانگر ضريب مشخصی تعيين می گردد .اطالعات بر
اساس نظر سنجی از دانشجويان و جلساتی که در بدو ورود و طول تحصيل برای دانشجويان تشکيل
می گردد ،جمع آوری گرديد.
جدول  : 4-5مالک عالقه و آگاهی دانشجويان به رشته تحصیلی و بازار کار

رديف

مطلوب

نسبتا مطلوب



1

معرفی مشخصات رشته تحصيلی به دانشجويان جديدالورود

4

بررسی عالقه دانشجويان به رشته تحصيلی



3

آگاهی دانشجويان از رشته تحصيلی و بازار کار


4

جم امتيازات:

4

* باتوجه به کسب امتياز( 2از کل  6ا متياز) درصد وضعيت  66.66درصد ،وضعيت مالک عالقه
وآگاهی دانشجويان به رشته تحصيلی وبازار کار نسبتا مطلوب است.

34

نامطلوب

نشانگر

: 4-6مالک  :نظردانشجويان در باره گروه
اين مالک بر اساس ميزان رضايت دانشجويان از فعاليتهای آموزشی ،پژوهشی و مديريتی گروه تنظيم
می گردد .ارزيابی اين مالک بر اساس تنظيم پرسشنامه و جمع آوری اطالعات از بين دانشجويان در
سطوح و رشته های تحصيلی مختلف حاصل می شود .امتياز اين مالک 32می باشد و برای هر نشانگر
يک ضريب در نظر گرفته می شود .برای هر يک از نشانگرهای زير س واالت تنظيم شده و پس از
تکميل ،نتايج آن استخراج و در جدول ابت گرديد.
جدول  : 4-6مالک نظردانشجويان در باره گروه

رديف

مطلوب

نسبتا ً مطلوب

1

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 امکانات و تجهیزات آموزشی



5

میزان رضايت دانشجويان از امکانات رفاهی دانشجويان



6

میزان رضايت دانشجويان از راهنمايی پروژه تحقیق


8

جمع امتیازات:

2

* باتوجه به کسب امتياز( 13از کل  14ا متياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک نظر
دانشجويان در باره گروه مطلوب است.

35

نامطلوب

نشانگر

: 4-7مالک  :فعالیت های پژوهشی دانشجويان
اين مالک در راستای سياست های گروه در جهت ارتقاء توان علمی دانشجويان تنظيم می گردد.
ارزيابی اين مالک بر اساس تعداد دانشجويان فعال در طرح های پژوهشی گروه ،تعداد مقاالت و کتب
منتشر شده ،و تعداد دانشجويان عضو انجمن های علمی صورت می گيرد .امتياز اين مالک  3می
باشد و برای هر نشانگر امتياز متناسب تعيين می گردد .جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و
مدارک موجود در گروه استخراج گرديد.
جدول  : 4-7مالک فعالیت های پژوهشی دانشجويان
رديف

مطلوب

2

مقاات علمی دانشجويان

3

میزان شرکت دانشجويان در انجمن های علمی

4

استفاده از منابع کتابخانه

نسبتا ً
مطلوب

1

دانشجويان مشغول در پروژه تحقیقاتی

نامطلوب

نشانگر





4

جمع امتیازات:

1

باتوجه به کسب امتياز( 5از کل  8ا متياز) درصد وضعيت  64.5درصد ،وضعيت مالک فعاليت های
پژوهشی دانشجويان نسبتا مطلوب است.
الزم به ذکر است که نبود دانشجوی تحصيالت تکميلی در کاهش امتياز وضعيت فوق تااير داشته
است .تشويق دانشجويان برای انجام فعاليت های پژوهشی و به چاپ رساندن نتايج اين پژوهشها
درمجالت علمی معتبر و تشويق انان برای شرکت در انجمن ها ومجامع علمی دانشجويی نظير کميته
تحقيقات دانشجويی موار خواهد بود.

36

نتیجه گیری کلی مالک دانشجو:
باتوجه به کسب امتیا ز ( 48از کل 64امتیاز) درصد وضعیت  75درصد
وضعیت عامل دانشجو نسبتا ً مطلوب می باشد .با توجه به نبود دانشجويان
تحصیالت تکمیلی در گروه ،اين امتیاز قابل توجیه می باشد .با عنايت به
پذيرش دانشجويان ارشد از مهر ،94انتظار می رود اين امتیازات در طی
ارزيابی های بعدی افزايش يابد.

37

 )5عامل راهبرد های يادگیری /ياددهی
 5-1مالک الگوها و روش تدريس
اين مالک بر اساس استفاده از روش های تدريس ،موقيعت يادگيری و منابع يادگيری در دروس
مختلف تنظيم می گردد .ارزيابی اين مالک با نظر سنجی دانشجويان ،بررسی طرح درس اساتيد،
روش های تدريس ،ميزان شرکت اساتيد درکارگاه های آموزشی روش تدريس در طول ترم تحصيلی
صورت گرفت .امتياز اين مالک  31می باشد و برای هر نشانگر ضريب معينی در نظر گرفته شده
است.
جدول  : 5-1مالک 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 هیأت علمی از روش های سنتی و روش های نوين (مشارکتی ،تعاملی ،و )...

6

میزان شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های روش تدريس

7

میزان توجه استاد به تفاوت های فردی دانشجويان

نسبتا ً
مطلوب

1

تناسب روش تدريس با محتوای درس







12

جمع امتیازات:

1

* باتوجه به کسب امتياز( 13از کل  12ا متياز) درصد وضعيت  85درصد ،وضعيت مالک الگوها
وروش تدريس مطلوب است.

38

نامطلوب

نشانگر

 5-2مالک استفاده از منابع و وسايل آموزشي
اين مالک بر اساس استفاده از منابع و وسايل كم آموزشي توسط هيأت علمي و دانشجويان در هر
درس تنظيم مي گردد .ارزيابی اين مالک با توجه به دسترسي وسايل آموزشي اينترنت ،كتابخانه و
رضايت بخشي دانشجويان در استفاده از آن صورت مي گيرد .امتياز اين مالک  32می باشد و برای
هر نشانگر ضريب معينی در نظر گرفته می شود .ارزيابي اين مال بر اساس تدوين پرسشنامه و
نظر سنجي دانشجويان انجام گرديد.

جدول  : 5-2مالک استفاده از منابع و وسايل کمک آموزشي

رديف

مطلوب

2

استفاده مطلوب هیأت علمي از وسايل كمك آموزشي متناسب با محتواي درس

3

استفاده از امكانات اينترنت  ،كامپیوتر و  CDهاي آموزشي

4

استفاده از كتابخانه

5

رضايت دانشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي

نسبتا ً مطلوب

1

استفاده هیأت علمي از منابع و وسايل كمك آموزشي






8

جمع امتیازات:

1

* باتوجه به کسب امتياز ( 3از کل  13ا متياز) درصد وضعيت  33درصد ،وضعيت مالک استفاده
ازمناب و وسايل کمک آموزشی مطلوب است.

39

نامطلوب

نشانگر

 5-3مالک چگونگي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي
اين مال بر اساس نحوه ارزشيابي فعاليت هاي كالسي و خارج از كالس دانشجويان تنظيم مي گردد.
ارزيابي اين مال بر اساس ارزشيابي تشخيصي (اوليه) در شروع ترم يا جلسه درس ،انجام
ارزشيابي تكويني ،پاياني و فعاليت ها و تكاليف دانشجويان صورت گرفت .امتياز اين مال 32مي
باشدو براي هر نشانگر ضرايب الزم در نظر گرفته مي شود .ارزيابي اين مال بر اساس تنظيم
پرسشنامه و نظر سنجي از دانشجويان و بررسی برنامه های گروه انجام گرفت.

جدول  : 5-3مالک چگونگي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

رديف

مطلوب

2

انجام ارزشیابي تشخیصي (اولیه) در شروع درس



3

انجام ارزشیابي تكويني با هدف شناسايي مشكالت درسي دانشجويان

4

انجام ارزشیابي پاياني بر اساس آزمون هاي استاندارد

5

گذراندن كارگاه ارزشیابي اعضاي هیأت علمي

نسبتا ً مطلوب

1

دارا بودن برنامه مشخص براي فرايند ارزشیابي دانشجويان






10

جمع امتیازات:

* باتوجه به کسب امتياز ( 13از کل  13ا متياز) درصد وضعيت 133درصد ،وضعيت مالک
چگونگی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی مطلوب است.

41

نامطلوب

نشانگر

 : 5-4مالک  :استفاده از بازخورد نتايج ارزشیابي
اين مال بر اساس سياست گروه در جهت بررسي نتايج حاصل از ارزشيابي و رفع مشكالت تدريس
در گروه تنظيم مي گردد .ارزيابي اين مال بر اساس تعداد جلساتي است كه اعضاي هيأت علمي
براي باز بيني روش هاي تدريس و محتواي درسي پس از اتمام هر ترم تشكيل مي دهند .امتياز اين
مال  32مي باشد و براي هر نشانگر ضرايب الزم در نظر گرفته مي شود .اطالعات از طريق
مدير گروه انجام گرفت.

جدول  : 5-4مالک استفاده از بازخورد نتايج ارزشیابي

رديف

مطلوب

نسبتا ً مطلوب

1

وجود مستندات ارزشیابي كالس هاي درسي اعضاي هیأت علمي



2

ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي هیأت علمي و تنظیم گزارش



3

ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي دانشجويان



4

ساز و كار بررسي تحلیل آزمون ها ي پاياني



5

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


6

جمع امتیازات:

نامطلوب

نشانگر

2

* باتوجه به کسب امتياز ( 8از کل  13ا متياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک استفاده از
بازخورد نتايج ارزشيابي نسبتا مطلوب است.

41

نتیجه گیری کلی مالک راهبرد های يادگیری /ياددهی :
باتوجه به کسب امتیاز( 40از کل 44امتیاز) درصد وضعیت  90/90درصد
وضعیت عامل راهبردهای يادگیری ،ياددهی مطلوب می باشد.

42

 )6عامل امكانات و تجهیزات آموزشي :
 6-1فضاهاي آموزشي و اداري گروه
اين مال بر اساس وضعيت كالس هاي درسي ،کارگاهها ،كتابخانه ها ،وسايل آموزشي و  ...تنظيم
مي گردد.ارزيابي اين مال بر اساس تعداد كالس هاي درس ،تعداد کارگاه ها ،تعداد و تنوع وسايل
آموزشي صورت مي گيرد .امتياز اين مال 32مي باشد و براي هر نشانگر ضرايب الزم در نظر
گرفته مي شود .اطالعات از طريق مدير گروه و بررسي اسناد و مدار موجود جمع آوري گرديد.

جدول  : 6-1مالک فضاهاي آموزشي و اداري گروه

رديف

مطلوب

2

استفاده بهینه از فضاي هاي آموزشي موجود توسط گروه

3

تناسب فضاي اداري با نیاز ها و فعالیت هاي گروه

4

استفاده بهینه از فضاهاي اداري موجود در گروه

5

تناسب فضاي آموزشي ( سالن كنفرانس  ،سالن امتحانات )

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب فضاي آموزشي ( كالس) با رشته تحصیلي

نامطلوب

نشانگر







6

جمع امتیازات:

2

* باتوجه به کسب امتياز ( 8از کل  13ا متياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک فضاهای
آموزشی و اداری گروه مطلوب است.
برای رسيدن به وضعيت مطلوبتر ار ين ،نياز به ايجاد فضای آموزشی جديد در گروه و دانشکده،
کارگاه ،و سالن اجتماعات می باشد .دانشکده فاقد سالن امتحانات و سالن کنفراس برای عموم
دانشجويان می باشد.

43

: 6-2كتابخانه و سیستم اطالع رساني
اين مال با توجه به وضعيت كتابخانه و سايت كامپيوتري گروه تنظيم مي گردد .ارزيابي اين مال
دانشجويان و
بر اساس وسعت كتابخانه ،وسعت سايت كامپيوتري وتعداد كامپيوترهاي مخصو
اعضاي هيأت علمي صورت مي گيرد .امتياز اين مال  32مي باشد و براي هر نشانگر ضرايب
الزم در نظر گرفته مي شود .اطالعات از طريق مدير گروه و بررسي اسناد و مدار موجود جمع
آوري گرديد.
جدول  : 6-2مالک كتابخانه و سیستم اطالع رساني
رديف

مطلوب

نسبتا ً
مطلوب


1

تناسب فضاي كتابخانه با تعداد دانشجويان

2

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

3

تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نیاز گروه

4

استفاده از سیستم هاي رايانه اي



5

ساعات كار كتابخانه و مركز اطالع رساني



6

ارائه امكانات پشتیباني كتابخانه ( تايپ و تكثیر)





8

جمع امتیازات:

2

* باتوجه به کسب امتياز ( 13از کل  14ا متياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک
کتابخانه وسيستم اطالع رسانی مطلوب است.
استمراردر وضعيت مطلوب،ارتقای تناسب فضاي كتابخانه با تعداد دانشجويان و ارا ه امكانات
پشتيباني كتابخانه (تايپ و تكاير) مستقل را در دانشکده می طلبد.

44

نامطلوب

نشانگر

 6-3امكانات و خدمات رايانه اي
اين مال با توجه به امكانات رايانه اي و اينترنت و ميزان استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
از اين امكانات صورت مي گيرد .ارزيابي اين مال بر اساس فضاي سايت كامپيوتر ،تعداد كامپيوتر،
وحضور متخص در سايت كامپيوتر صورت مي گيرد .امتياز اين مال 32مي باشد و براي هر
نشانگر ضرايب الزم در نظر گرفته مي شود .اطالعات بر اساس نظر مدير گروه ،اعضاي هيأت
علمي و دانشجويان جمع آوري گرديد.
جدول  : 6-3مالک امكانات و خدمات رايانه اي

رديف

مطلوب

2

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

3

تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نیاز گروه



4

وجود متخصص و مسئول كامپیوتر در سايت



5

دسترسي به اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني



6

تناسب فضاي سايت كامپیوتري با تعداد دانشجويان

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نیاز هاي گروه

نامطلوب

نشانگر





10

جمع امتیازات:

* باتوجه به کسب امتياز ( 13از کل  14ا متياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک
امکانات وخدمات رايانه ای مطلوب است.
نگهداری وحفظ امتياز مطلوب نيازمند افزايش تناسب فضاي سايت كامپيوتري با تعداد دانشجويان می
باشد.

45

 6-4مالك كارگاه ها
اين مال در راستاي امكانات کارگاهی و بيمارستاني متناسب با گروه تنظيم مي گردد.ارزيابي اين
مال بر اساس تعداد كارگاه ها و تناسب آن با رشته صورت مي گيرد .امتياز اين مال  32مي باشد
و براي هر نشانگر ضرايب الزم در نظر گرفته مي شود .اطالعات از طريق مدير گروه و نظر
هيأت علمي و دانشجويان جمع آوري گرديد.

جدول  : 6-4مالک كارگاه ها

رديف

مطلوب

2

تناسب امكانات كارگاه ها با دروس عملي



3

ساز و كار تجهیز به موقع وسايل کارگاه



4

دسترسي دانشجويان به كارگاه

5

حضور مسئول يا كارشناس به منظور استفاده بهینه دانشجويان از كارگاه

نسبتا ً مطلوب

1

فضاي کارگاه متناسب با گروه



نامطلوب

نشانگر



8

جمع امتیازات:

* باتوجه به کسب امتياز ( 8از کل  13ا متياز) درصد وضعيت  83درصد ،وضعيت مالک کارگاه ها
مطلوب است.
به نظر ميرسد حضور مس ول يا كارشناس به منظور استفاده بهينه دانشجويان از كارگاه در رسيدن به
وضع مطلوب تر موار خواهد بود.

46

 6-5مالك امكانات سمعي و بصري
اين مال در راستاي وسايل آموزشي (پروژكتور ،اساليد ،اورهد ،ويد و پروژكتور) تنظيم مي
گردد .ارزيابي اين مال بر اساس تعداد پروژكتوهاي موجود در گروه و تناسب آن با نياز هاي رشته
صورت مي گيرد .امتياز اين مال  32مي باشد و براي هر نشانگر ضرايب الزم در نظر گرفته مي
شود.اطالعات از طريق مدير گروه جمع آوري گرديد.
جدول  : 6-5مالک امكانات سمعي و بصري

رديف

مطلوب

2

تناسب وسائل آموزشي با نیاز هاي گروه

3

به روز بودن وسايل آموزشي گروه

4

وجود برنامه مدون براي استفاده از وسائل آموزشي

5

امكانات گروه براي انتشار نتايج پژوهشي

نسبتا ً مطلوب

1

فراهم سازي به موقع وسايل كمك آموزشي

نامطلوب

نشانگر






10

جمع امتیازات:

باتوجه به کسب امتياز ( 13از کل  13ا متياز) درصد وضعيت  133درصد ،وضعيت مالک امکانات
سمعی وبصری مطلوب است.

47

نتیجه گیری کلی مالک فضای آموزشی و اداری :
باتوجه به کسب امتیاز( 46از کل 54امتیاز) درصد وضعیت  85/1درصد ،وضعیت
عامل امکانات وتجهیزات آموزشی مطلوب می باشد.
ارتقای فضای متناسب كارگاه ها ،امكانات و خدمات رايانه اي در گروه و دانشکده،
همچنین كتابخانه و سیستم اطالع رساني مناسب در حفظ وضعیت مطلوبتر موثر خواهد
بود.

48

)7عامل پايان نامه ها و سمینارها
مالك برگزاری سمينارها و کيفيت پايان نامه ها در راستاي اجراي آيين نامه هاي مربوط به پايان
نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي تنظيم مي گردد .باتوجه به نبود دانشجوی تحصيالت تکميلی اين
مالک ها ارزيابی نگرديد.

 7-2مالك قراردادهاي پژوهشي
اين مال بر اساس سياست هاي گروه در رابطه با توليدات علمي و ارا ه نتايج حاصل از تحقيقات مي
باشد .ارزيابي اين مال با توجه به تعداد سمينارها و همايش هاي گروه و مشاركت اعضاي هيأت
علمي در برگزاري آنها و تعداد مقاالت ارا ه شده در اين سمينارها صورت مي گيرد .امتياز اين مال
 3مي باشد و براي هر نشانگر ضرايب الزم در نظر گرفته مي شود .اطالعات مربوط اين مال بر
اساس نظر مدير گروه و اسناد موجود جمع آوری گرديد.

جدول  : 7-3مالک قراردادهاي پژوهشي

رديف

مطلوب

2

تعداد قرار دادهاي پژوهشي با ساير سازمان هاي ذيربط

3

وجود ساز و كاري مشخص براي استفاده از قرارداد هاي پژوهشي

4

فراهم آوردن تسهیالت به منظور عقد قرارداد پژوهشي

نسبتا ً مطلوب

1

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

نامطلوب

نشانگر






6

جمع امتیازات:

باتوجه به کسب امتياز ( 9از کل  3ا متياز) درصد وضعييت  74درصد ،وضعيت مالک قراردادهای
پژوهشی نسبتا مطلوب است.
افزايش تعداد قرار دادهاي پژوهشي با ساير سازمان هاي ذيربط در رسيدن به حالت مطلوب تر کمک
کننده خواهد بود.

49

نتیجه گیری کلی پايان نامه ها و سمینارها:
باتوجه به کسب امتیاز( 6از کل 8امتیاز) درصد وضعیت  75درصد ،وضعیت عامل پايان
نامه ها و سیمینارها که بدلیل عدم وجود تحصیالت تکمیلی از احتساب امتیاز قراردادهای
پژوهشی محسوب گرديد ،نسبتا مطلوب می باشد.

51

)8عامل  :دانش آموختگان
مالکهای مربوط به ادامه تحصيل دانش آموختگان و ارتباط گروه با ايشان پس از فارا التحصيلی
وهمچنين سرنوشت شغلی و نظر مديران درباره توانايي هاي آنها ،به دليل عدم دسترسی به فارا
التحصيالن رشته فناوری اطالعات سالمت انجام نگرفت.

51

بحث و نتیجه گیري كلي :
بر اساس بررسی های انجام گرفته ،نتايج ارزشیابی حوزه های هقت گانه ارزشیابی گروه فن آوری
اطالعات سالمت بشرح ذيل در جدول  9مشخص می باشد.

جدول : 9نتايج حوزه هاي ارزشیابي گروه فناوری اطالعات سالمت
رديف

امتیاز
کسب
شده
 31از
39
 31از
22
 13از
19
 13از
91
 12از
11
 19از
41
 9از 3

عامل ارزشیابي

1

رسالت  ،اهداف و جايگاه سازماني

2

برنامه هاي آموزشي

3

هیات علمي

4

دانشجو

5

راهبردهاي يادگیري  /بازدهي

6

امكانات و تجهیزات آموزشي

7

پايان نامه (قرارداد پژوهشی)

8

مجموع تمامی حوزه ها

472
از
334

مطلوب
()2

نسبتا ً
مطلوب
()1

نامطلوب
()0











همانطوريکه در جدول مشخص می باشد ،در مجموع تمامی حوزه ها با توجه به کسب امتياز  472از ، 334
درصد وضعيت گروه  24/33و مطلوب می باشد .ولی با تجزيه و تحليل هر کدام از حوزه ها ،گروه فرصت های
زيادی برای ارتقائ هرچه بيشتر وضعيت دارد .در اين راستا تامين موارد ذيل براي ارتقاي گروه پيشنهاد
ميگردد:

 در سطح گروه و بيمارستان :بهترنمودن امكانات آموزشي و منابع كتابخانه
راه اندازي كارگاه آموزشي مخت مكدل سكازی سيسكتم هكای اطالعكات بيمارسكتانی و کارگكاه
شبکه در دانشكده
را ه انككدازی رشككته هككای تحصككيالت تکميلككی کككه بككه پويككايی آموزشككی و پژوهشككی گككروه کمككک
خواهد کرد
برقراری ارتبكاط بكا ديگكر گروههكای  HITکشكوری در قالكب تفكاهم نامكه هكای همکكاری بكرای
استفاده از امکانات و تجربيات آنان
بهتر نمودن وضعيت ارتباط گروه با بيمارستانهاي تابعه دانشگاه
52

طراحككككی و اسككككتفاده از سيسككككتم هككككاي اطالعككككاتی و

برنامككككه ريككككزی در گككككروه در خصككككو
انفورماتيکی بيشتر در بيمارستانها
همکاری اعضای هيات علمی برای آموزش ها در راسكتای رعايكت اسكتاندارها بكرای دسكتيابی
به پرونده الکترونيکی سالمت
 -4در سطح دانشگاه :
ج كذب اعضككاء هيككات علمككي جديككد بككا مككدر  Ph.Dدر رشككته هككای انفورماتيككک پزشككکی و
مديريت اطالعات سالمت
تسريع در تبديل آموزشكده به دانشكده پيراپزشكي و ايجاد چارت هاي جديد سازمانی در گكروه
فناوری اطالعات سالمت
ايجاد فضای آموزشی مستقل ومناسب برای دپارتمان فناوری اطالعات سالمت
 -3در سطح وزارتخانه :
تسهيل در روند جذب اعضاء هيات علمي در مقطع PhD
تغيير اساسي در وضعيت بيمارستانهاي كشور بويژه در بخش هاي فن آوری اطالعات سالمت
و مدار پزشكي
توسعه استفاده از سيستم هاي  HISوسيستم های اطالع رسانی و سيستم های مديريتی بكالينی
در بيمارستانهاي كشور
برنامه ريكزی جهكت جكذب فكارا اتحصكيالن ايكن رشكته در دپارتمانهكای مختلكف بيمارسكتانها و
مراکككز بهداشككتی و درمككانی و بدينوسككيله افككزايش رضككايت دانشككجويان و ايجككاد دلگرمككی در
دانشجويان در زمان تحصيل

محدوديت ها :
از مهمتككرين محككدوديت هككا در اجكراي ارزشككيابي درونككي حاضككر ،عككدم دسترسككي بككه دانشككجويان فككارا
التحصيل رشته مذكور در هنگام ارزيابي دروني  ،براي تكميل پرسشنامه بوده است .پيشنهاد می شكود
 EDCدانشگاه ،پورتالی برای ارتباط راحت تر و مداوم تر اعضای هيات علمی گروه بكا دانشكجويان
ترتيب د هد تا دانشجويان قبل از فارا التحصيلی در ان ابت نام کرده و ارتباط دا می خكود را بكا گكروه
های آموزشی محل تحصيل خود حفظ کنند.

مناب :
راهنمككاي ارزشككيابي درونككي  .بهككرام عككين الهككي  ،دبيرخانككه شككوراي نظككارت و ارزشككيابي و
گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور – دي ماه 3132
راهنمككای ارزشككيابی درونككی دانشككگاه هاارسككال شككده ازمرکككز مطالعككات دانشككگاه علككوم پزشككکی
اروميه

53

ضمائم

54

جدول :1-1مالک رسالت و اهداف آموزشی گروه
ردیف

مطلوب

 2تعداد جلسات اعضای هیأت علمی در تدوين اهداف گروه:
 )aدر آغییاز تییرم تحصیییلی جدییید  ،شییورای گییروه بییرای بییازنگری اهییداف بییا توجییه بییه نیازهییای جامعییه تشییکیل مییی شییود
(.مطلوب)
 )bشورای گروه برای بازنگری اهداف با توجه به نیازهای جامعه بنا به درخواست گروه تشکیل می شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبه منظور بازنگری اهداف گروه  ،جلسه ویژه ای تشکیل نمی شود (.نامطلوب)

 3شرکت نماينده دانشجويان در جلسات بازنگری اهداف گروه:
 )aنماینده دانشجویان،عضو شورای گروه در بازنگری اهداف است(.مطلوب)
 )bنماینده دانشجویان به عنوان عضو مدعو در شورای گروه در بازنگری اهداف شرکت دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cنماینده دانشجویان،عضو شورای گروه در بازنگری اهداف نمی باشد(.نامطلوب)

 4دستورالعمل های تدوين شده به منظور بررسی میزان تحقق اهداف گروه:
 )aدر مورد تحق اهداف گروه،تصمیمات شورای گروه به صورت دستورالعمل تدوین می گردد(.مطلوب)
 )bدر مورد اهداف،شورای آموزشی گروه تشکیل و نتیجه گیری صورت می گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cجهت بررسی میزان تحق اهداف گروه،تواف و دستورالعمل وجود ندارد(.نامطلوب)

 5جلسات تشكیل شده با حضور اعضاي هیات علمي و دانشجويان در خصوص آشنايي با اهداف گروه:
 )aاعضاي هیات علمي و دانشجویان در جلسات ،حضوري فعال دارند( .مطلوب)
 )bجلسات با حضور تعداد معدودي از اعضاي هیات علمي و دانشجویان صورت میگیرد ( .نسبتا ً مطلوب)
 )cجهت آشنایي اعضاي هیات علمي و دانشجویان با اهداف گروه ،شوراي گروه جلسه اي تشكیل نمي دهد( .نامطلوب)

 6تهیه راهنماي آموزش براي رشته تحصیلي در گروه:
 )aدر آغاز سال تحصیلي كتابچه راهنماي آموزشي براي هر یك از مقاطع  ،تنظیم و منتشر مي گردد(.مطلوب)
 )bكتابچه راهنماي آموزش مربوط به سالهاي قبل منتشر مي شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cگروه ،كتابچه ر اهنماي آموزشي ندارد(.نامطلوب)

 7تصريح قابلیت هاي و صالحیت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان:

 )aقابلیت ها و مهارت هاي دانش آموختگان از شروع تحصیل براي آنها كامالً روشن است(.مطلوب)
 )bبرخي از قابلیت ها و مهارت هاي دانش آموختگان براي آنها روشن شده است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدانشجویان در مورد قابلیت ها و مهارت هاي آنها پس از فارغ التحصیلي آگاهي ندارند(.نامطلوب)

 8وجود نظام مدون براي پايش برنامه هاي آموزشي مبتني بر اهداف و رسالت:
 )aفعالییییت هیییاي آمیییوزش  ،پژوهشیییي در عرضیییه خیییدمات تخصصیییي گیییروه براسیییاس برنامیییه میییدون گیییروه انجیییام میییي
گیرد(.مطلوب)
 )bفعالیت هاي آموزشي  ،پژوهشي و عرضه خدمات گروه براساس برنامه دانشكده انجام مي گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبرنامه مدون و از قبل پیش بیني شده براي فعالیت هاي گروه وجود ندارد(.نامطلوب)

جمع امتیازات:
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نسبتا ً مطلوب

 1وجود سند رسالت و اهداف در گروه:
 )aرسالت و اهداف رشته در گروه موجود است وتوسط اعضای گروه مورد توجه و بازبینی قرار می گیرد(.مطلوب)
 )bرسالت و اهداف رشته در گروه موجود است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cرسالت و اهداف رشته در گروه موجود نیست(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول
رديف

مطلوب

مرتبه علمي مدير گروه:
 )aدانشیار و باال (مطلوب)
 )bاستادیار (نسبتا ً مطلوب)
 )cمربي (نامطلوب)

2

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

3

رعايت مقررات و آئین نامه هاي آموزشي:
 )aبیش از  81درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه هاي آموزشي بررسي میگردد(.مطلوب)
 )bبییین  61-81درصیید از مسییائل دانشییجویان براسییاس مقییررات و آئییین نامییه هییاي آموزشییي بررسییي میگییردد(.نسووبتا ً
مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه هاي آموزشي بررسي مي شود(.نامطلوب)

4

تشكیل به موقع كالس هاي درسي براساس برنامه درسي مدون و تقويم دانشگاهي:
 )aبیش از  81درصد كالس هاي درس براساس تقویم دانشگاهي و برنامه درسي تشكیل مي شود(.مطلوب)
 )bبین 61تا  81درصد كالس هاي درسي براساس تقویم دانشگاهي و برنامه درسي تشكیل میشود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد كالس هاي درسي براساس تقویم دانشگاهي و برنامه درسي تشكیل مي شود(.نامطلوب)

5

رعايت آئین نامه در خصوص ارائه دروس اعضاي هیات علمي:
 )aبیش از  81درصد از اعضاي هیات علمي براساس آئین نامه آموزشي دانشگاه تدریس مینمایند( .مطلوب)
 61-81 )bدرصد از اعضاي هیات علمي براساس آئین نامه آموزشي دانشگاه تدریس مي نمایند( .نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از اعضاي هیات علمي براساس آئین نامه آموزشي دانشگاه تدریس مي نمایند( .نامطلوب)

6

برقراري نظم و هماهنگي در گروه براي حضور به موقع و كامل هیات علمي و كاركنان در محل:
 )aبیش از  81درصد اعضاي هیات علمي و كاركنان طب مقررات حضور تمام وقت دارند(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از اعضاي هیات علمي و كاركنان طب مقررات حضور تمام وقت دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از اعضاء هیات علمي و كاركنان طب مقررات حضور تمام وقت دارند(.نامطلوب)

7

تشكیل منظم جلسات شوراي آموزشي گروه:
 )aشوراي آموزشي گروه براساس برنامه منظم  ،تشكیل و تصمیمات به دانشكده ارسال می شود(.مطلوب)
 )bشوراي آموزشي گروه براساس درخواست مدیر گروه برگزار مي شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cشوراي آموزش گروه به طور نامنظم تشكیل میشود اما نتایج آن به دانشكده ارسال نمیگردد(.نامطلوب)

8

نظارت بر سیستم مديريت اطالعات:
 )aنظام مدیریت اطالعات ،الكترونیك بوده و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است(.مطلوب)
 )bنظام مدیریت اطالعات ،سنتي و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cنظام مدیریت اطالعات ،سنتي بوده و مدیریت گروه نظارتي بر آن ندارد(.نامطلوب)

9

میزان رضايت هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي مديريت گروه:
 )aبیش از  81درصد از اعضاي هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي گروه رضایت دارند (.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از اعضاي هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي گروه رضایت دارند( .نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتراز  61درصد از اعضاي هیأت علمي از برنامه ها و فعالیت هاي گروه رضایت دارند(.نامطلوب)

10

میزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعالیت هاي مديريت گروه:
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت هاي مدیریت گروه رضایت دارند (.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت هاي مدیریت گروه رضایت دارند( .نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتراز  61درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت هاي مدیریت گروه رضایت دارند(.نامطلوب)
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نسبتا ً مطلوب

نشانگر

نامطلوب

1

 : 1-2مالک مديريت گروه

11

مستندات شرح وظايف هیأت علمي:
 )aشرح وظایف هیأت علمي در گروه موجود است و مدیریت گروه بر آن نظارت دارد( .مطلوب)
 )bشرح وظایف هییأت علمیي در گیروه موجیود نیسیت ولیي نظیارت میدیریت بیر اسیاس مسیتندات موجیود دانشیگاه اسیت.
(نسبتا ً مطلوب)
 )cمستندات شرح وظایف در گروه وجود ندارد و مدیریت گروه نیز به آن اشراف ندارد(.نامطلوب)

12

انجام مستمر ارزيابي دروني گروه:
 )aارزیابي دروني بطور مستمر انجام مي شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال میشود( .مطلوب)
 )bارزیابي دروني براساس درخواست مسئولین دانشگاه انجام مي شود و گزارش آن ارسال میگردد( .نسبتا ً مطلوب)
 )cانجام ارزیابي دروني در گروه مورد توجه نمي باشد(.نامطلوب)

13

گزارش عملكرد و فعالیت هاي آموزشي در گروه:
 )aهر نیم سال تحصیلي عملكرد و فعالیت هاي آموزشي گروه تهیه و به دانشكده ارائه میگردد( .مطلوب)
 )bهر نیم سال تحصیلي عملكرد و فعالیت هاي آموزشي گروه تهیه ودر گروه نگهداري میشود( .نسبتا ً مطلوب)
 )cگزارشي از عملكرد و فعالیت هاي گروه تهیه نمي شود(.نامطلوب)

14

دارا بودن برنامه مدون جهت مشاركت هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي:
 )aبیش از  81درصد از اعضاي هیأت علمي در برنامه ریزي آموزشي گروه مشاركت دارند( .مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از اعضاي هیأت علمي در برنامه ریزي آموزشي گروه مشاركت دارند( .نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتراز  61درصد از اعضاي هیأت علمي در برنامه ریزي آموزشي گروه مشاركت دارند (.نامطلوب)

15

دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت دانشجو در برنامه ريزي آموزشي:
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان در برنامه ریزي آموزشي گروه مشاركت دارند( .مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از دانشجویان در برنامه ریزي آموزشي گروه مشاركت دارند( .نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتراز  61درصد از دانشجویان در برنامه ریزي آموزشي گروه مشاركت دارند( .نامطلوب)

جمع امتیازات:
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جدول :1-3مالك روند توسعه منابع گروه
رديف

مطلوب

2

روند تبديل وضعیت اعضاي هیأت علمي در  5سال اخیر:
 )aبیش از  81درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء یافتند( .مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء یافتند( .نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از اساتید گروه به مرتبه باالتر ارتقاء یافتند( .نامطلوب)

3

تدوين برنامه توسعه نیروي انساني متخصص مورد نیاز گروه در  5سال آينده:
 )aبییه منظییور توسییعه نیییروي انسییاني متخصییت ،گییروه جلسییات وی ژه تشییكیل و نیییاز هییا تعیییین مییي
گردد(..مطلوب)
 )bتوسعه نیروي انسیاني متخصیت در گیروه تیابع نظیرات میدیر گیروه اسیت و در مواقیع الزم اقیدام
میشود( .نسبتا ً مطلوب)
 )cاقدام خاصي در مورد توسعه نیروي انساني متخصت.در گروه انجام نمي شود( .نامطلوب)

4

تدوين برنامه مدون براي توسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه:
 )aبه منظور توسیعه فعالییت هیاي آموزشیي و پژوهشیي گیروه جلسیات وییژه تشیكیل و برنامیه رییزي
صورت مي گیرد( .مطلوب)
 )bتوسعه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي گروه بر اساس برنامه ریزي مدیر گروه انجام میي شیود.
(نسبتا ً مطلوب)

 )cبرنامییه ریییزي مشخصییي در میییورد توسییعه فعالیییت هییاي آموزشیییي و پژوهشییي گییروه صیییورت
نمیگیرد( .نامطلوب)
5

روند توسعه منابع فیزيكي ،امكانات و تجهیزات در  5سال اخیر:
 )aبیش از  81درصد از نیازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است( .مطلوب)
 )bبین  81-61درصد از نیازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است (نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از نیازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است( .نامطلوب)
جمع امتیازات:

58

نسبتا ً مطلوب

1

روند توسعه تعداد اعضاي هیأت علمي:
 )aبراي بیش از  81درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمي شده است( .مطلوب)
 )bدر مورد  61-81درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمي شده است( .نسبتا ً مطلوب)
 )cدر مورد كمتر از  61درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمي شده است( .نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول:1-4مالک آيین نامه ها و مصوبات گروه
رديف

مطلوب

2

اجراي آيین نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه:
 )aمدیر گروه در خصوص اجراي كلیه قوانین و مقررات گروه ،نظارت كامل دارد(.مطلوب)
 )bمییدیر گییروه در خصییوص اجییراي بعضییي ازقییوانین و مقییررات گروه،نظییارت كامییل دارد(.نسووبتا ً
مطلوب)

 )cمدیر گروه در خصوص اجراي قوانین و مقررات گروه ،نظارت

و توجه ندارد(.نامطلوب)

3

وجود دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان:
 )aدسییتور العمییل نحییوه نگییارش پایییان نامییه هییاي دانشییجویان توسییط گییروه تنظیییم و تییدوین گردیییده
است(.مطلوب)
 )bبراي راهنماي پایان نامه از دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه موجیود در دانشیگاه اسیتفاده میي
شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cگروه دستورالعمل خاصي براي نگارش پایان نامه در نظر ندارد(.نامطلوب)

4

رعايت و پايبندي اعضاي هیأت علمي و كاركنان به آيین نامه ها و ضوابط موجود:
 )aكلیییه اعضییاي هیییأت علمییي و كاركنییان خییود را موظییف بییه اجییراي قییوانین و مقییررات گییروه مییي
دانند(.مطلوب)
 )bبرخییی از اعضییاي هیییأت علمییي و كاركنییان،خود را موظییف بییه اج یراي قییوانین و مقییررات گییروه
میدانند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cآیین نامه ها و مقررات دانشگاه  ،دانشكده و گروه مورد توجه اعضاي گروه نمي باشد(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

59

نسبتا ً مطلوب

1

وجود آيین نامه ها و ضوابط مدون در گروه براي دروس و پايان نامه ها:
 )aدر شروع سال تحصیلي جلسات براي توزییع دروس  ،وضیعیت اسیاتید راهنمیا و مشیاورین پاییان
نامه ها تشكیل مي گردد(.مطلوب)
 )bتوزیع دروس و وضعیت اساتید راهنماي پایان نامه ها در برنامه ثابت تنظیم گردییده و در شیروع
سال تحصیلي به آن عمل مي شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cگروه برنامه مدوني براي توزیع دروس و پایان نامه هاي دانشجویي ندارد(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول:1-5مالک مشاركت اعضاي هیأت علمي در برنامه ريزي آموزشي
رديف

مطلوب

2

میزان مشاركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه هاي آموزشي و سر فصل دروس:
 )aبیش از  81درصد از اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه ها و سر فصل هاي دروس مشاركت
دارند(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشیاركت
دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشیاركت
دارند(.نامطلوب)

3

نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه دروس و تشكیل منظم كالس ها و مسائل آموزشي ترم جاري:
 )aتشكیل حداقل ییك جلسیه در پاییان تیرم بیه منظیور بررسیي وضیعیت آموزشیي بیا حضیور اعضیاي
هیأت علمي(.مطلوب)
 )bتشییكیل جلسییات در صییورت لییزوم بییه منظییور بررسییي وضییعیت آموزشییي بییا حضییور برخییي از
اعضاي هیأت علمي(.نسبتا ً مطلوب)
 )cب ه منظور بررسي مسائل آموزشي و ارتقیاء كیفییت آمیوزش مشیاركتي بیین اعضیاء و میدیر گیروه
صورت نمي گیرد(.نامطلوب)

4

معیار هاي كیفیت طرح هاي پژوهشي:
 )aعالوه بر آیین نامه دانشكده  ،گروه نیز براي ارتقاء كیفیت طرح هیاي پژوهشیي مقیررات خاصیي
را تدوین كرده است(.مطلوب)
 )bآیین نامه هاي دانشكده و دانشگاه براي کار پژوهشی رعایت مي گردد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبراي ارتقاء كیفیت طرح هاي پژوهشي سیاست ویژه اي در گروه اتخاذ نگردیده است(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

61

نسبتا ً مطلوب

1

نحوه مشاركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه هاي آموزشي:
 )aتقویم آموزشي گروه در شروع سال تحصیلي بیا مشیاركت كلییه اعضیاي هییأت علمیي در شیوراي
گروه تنظیم مي شود(.مطلوب)
 )bتقویم آموزشي گروه در شروع سال تحصیلي توسط مدیر گروه تنظیم و به اطالع اعضیاء رسیانده
میشود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cهر یك از اعضاء درخواست خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطالع مدیر گروه میي
رساند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول :1-6مالک امكانات مالي مورد نیاز گروه
رديف

مطلوب

2

جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه:
 51 )aدرصید از نییاز هیاي میالي گییروه از محیل طیرح هیا و قییرارداد هیاي خیارج از دانشیگاه تییأمین
میشود(.مطلوب)
 )bبیش از  81درصد از نیاز هاي گیروه از محیل بودجیه تخصیصیي دانشیكده تیأمین میي شیود(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cكمتر از  81درصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصیصي دانشكده

تأمین میشود(.نامطلوب)

3

وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن بودجه گروه:
 )aگروه برنامه مالي دراز مدت ،میان مدت و كوتاه میدت مشخصیي بیراي صیرف هزینیه هیا دارد و
در هزینه كردن بودجه به الویت ها توجه دارد(.مطلوب)
 )bگروه براساس تخصیت اعتبار برنامه ریزي مي نماید(.نسبتا ً مطلوب)
 )cهیچ برنامه مدوني به منظور هزینه اعتبارات گروه وجود ندارد(.نامطلوب)

4

كفايت بودجه گروه براي تأمین امكانات و تجهیزات مورد نیاز:
 )aبودجه گروه ،بیش از  71درصد از امكانات و تجهیزات گروه را تأمین مي كند(.مطلوب)
 )bبودجه گروه ،حدود 51درصد از امكانات و تجهیزات گروه را تأمین مي كند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبودجه گروه ،كمتر از  21درصد از امكانات و تجهیزات گروه را تأمین میكند(.نامطلوب)

5

سرانه هزينه هاي آموزشي به تفكیك دانشجو:
 )aسرانه هزینه هاي آموزشي با توجه به ماهیت گروه در سطح مطلوب تعیین مي شود(.مطلوب)
 )bسرانه هزینه هاي آموزشي با توجه به ماهیت گروه در سطح نسبتا ً مطلوب تعییین میي شیود(.نسوبتا ً
مطلوب)
 )cسرانه هزینه هاي آموزشي با توجه به ماهیت گروه در سطح نا مطلوب تعیین مي شود(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

61

نسبتا ً مطلوب

اعتبار مالي مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه:
 )aبیش از  81درصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصیصي دانشكده تأمین مي شود(.مطلوب)
 )bبین  81 -61درصد از نیاز هاي گروه از محل بودجه تخصیصیي دانشیكده تیأمین میي شیود(.نسوبتا ً
مطلوب)
 )cاعتبار تخصیصي داده شده براي گروه از محل دانشكده و دانشگاه بسیاركم است(.نامطلوب)

نامطلوب

1

نشانگر

جدول:1-7مالک فعالیت های برون دانشگاهی
رديف

مطلوب

2

تعداد اعضای هیأت علمی که در ارائه دروس با ساير دانشکده ها و دانشگاه و سازمان های ذيربط
همکاری دارند:
 25 )aدرصیید از اعضییای هیییأت علمییی در ارائییه دروس بییا سییایر گییروه هییای آموزشییی دانشییکده،
دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند(.مطلوب)
25 )bتا  51درصد از اعضای هیأت علمی در ارائه دروس با سایر گروه هیای آموزشیی دانشیکده،
دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبیش از  5 1درصد از اعضای هیأت علمی در ارائه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده
 ،دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند(.نامطلوب)

3

میزان همسويی فعالیت های برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه و تخصص آن ها:
 )aبیییش از  71درصیید از فعالیییت ه یای بییرون گروهییی اعضییا بییا رشییته تخصصییی آنهییا همییاهنگی
دارد(.مطلوب)
 )bبییین  51تییا  71درصیید از فعالیییت هییای بییرون گروهییی اعضییا بییا رشییته تخصصییی آنهییا همییاهنگی
دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتییر از 51درصیید از فعالیییت هییای بییرون گروهییی اعضییا بییا رشییته تخصصییی آنهییا همییاهنگی
دارد(.نامطلوب)

4

تعداد اعضای گروه که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذيربط و انجمن ها شرکت می نمايند:
 )aکلیه اعضای هییأت علمیی در جلسیات مشیاوره ای سیازمان هیای ذییربط و انجمین هیا شیرکت میی
نمایند(.مطلوب)
 1/2 )bاعضای هییأت علمیی در جلسیات مشیاوره ای سیازمان هیای ذییربط و انجمین هیا شیرکت میی
نمایند(.نسبتا ً مطلوب)
 1/3 )cاعضای هییأت علمیی در جلسیات مشیاوره ای سیازمان هیای ذییربط و انجمین هیا شیرکت میی
نمایند(.نامطلوب)

5

مبزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه های ذيربط از طريق همکاری اعضای هیأت علمی:
 )aبییییش از  51درصییید از اعتبیییارات گیییروه از طریییی همکیییاری بیییا سیییایر سیییازمان هیییا تیییأمین میییی
شود(.مطلوب)
 )bبییین  25تییا  51درصیید از اعتبییارات گییروه از طری ی همکییاری بییا سییایر سییازمان هییا تییأمین مییی
شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتیییر از 25درصییید از اعتبیییارات گیییروه از طریییی همکیییاری بیییا سیییایر سیییازمان هیییا تیییأمین میییی
شود(.نامطلوب)

6

تعداد ساعاتی که اعضای گروه درجلسات ساير سازمانها و انجمنها بوه منظوور خودمات مشواوره ای
شرکت می کنند:
 )aدر هفته بین  21تا  31درصد از وقیت اعضیای هییأت علمیی در شیرکت جلسیات خیارج از گیروه
62

نسبتا ً مطلوب

1

تعووداد اعضووای هیووأت علمووی کووه در مشوواوره و راهنمووايی پووژوهش بووا سوواير گووروه هووای دانشووکده و
دانشگاه همکاری دارند:
 )aبیییش از  51درصیید از اعضییای هیییأت علمییی در اجییرای طییرح هییا بییا سییایر گییروه هییای آموزشییی
دانشکده  ،دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند(.مطلوب)
25 )bتا  51درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده
 ،دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتییراز  25درصیید از اعضییای هیییأت علمییی در اجییرای طییرح هییا بییا سییایر گییروه هییای آموزشییی
دانشکده  ،دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

صرف می شود(.مطلوب)
 )bدر هفته بین  11تیا 21درصید از وقیت اعضیای هییأت علمیی در شیرکت جلسیات خیارج از گیروه
صرف می شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر هفته کمتیر از  11درصید از وقیت اعضیای هییأت علمیی در شیرکت جلسیات خیارج از گیروه
صرف می شود(.نامطلوب)

7

تعداد ساعاتی که اعضای گروه در ساير دستگاها و سوازمان هوا بوه فعالیوت هوای خوارج از تخصوص
خود می پردازند:
 )aدر هفتیه کمتییر از  11درصید از وقییت اعضییای هییأت علمییی در فعالیییت هیای خییارج از تخصیت
خود اختصاص دارد(.مطلوب)
 )bدر هفته بین  11تا  21درصد از وقت اعضیای هییأت علمیی در فعالییت هیای خیارج از تخصیت
خود اختصاص دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر هفته بیشتر از  21درصید از وقیت اعضیای هییأت علمیی در فعالییت هیای خیارج از تخصیت
خود اختصاص دارد(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

63

جدول:2-1مالک تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیأت علمی
رديف

مطلوب

2

تناسب رشته های تحصیلی با تعداد اعضاء هیأت علمی:
 )aبیش از ده نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد(.مطلوب)
 )bبین 5تا ده نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از پنج نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد(.نامطلوب)

3

تناسب رشته های تحصیلی با بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به رشته های تحصیلی:
 )aمنابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است  1/2از نیازهای گروه را تأمین کند(.مطلوب)
 )bمنابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است  1/3از نیازهای گروه را تأمین کند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cمنابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است  1/4از نیازهای گروه را تأمین کند(.نامطلوب)

4

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تعداد کارکنان و کارشناسان:
 )aبه ازای هر  5هیأ ت علمی یک دستیار آموزشی وجود دارد(.مطلوب)
 )bدر هر گروه یک دستیار آموزشی وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبرای گروه دستیار آموزشی در نظر گرفته نشده است(.نامطلوب)

5

تناسب رشته های تحصیلی با امکانات :
 )aبرای دروسی که نیاز به کارگاه دارد ،تجهیزات پیش بینی شده است(.مطلوب)
 )bبرای برخی دروسی که نیاز به کارگاه دارد ،تجهیزات پیش بینی شده است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cامکانات کارگاه مناسبی برای دروس عملی وجود ندارد(.نامطلوب)

6

وجود دروس غیر مرتبط با رشته (  ، ITزبان انگلیسی ،روش تحقیق ):
 )aبیش از  81در صد دانشجویان دروس ،ITزبان انگلیسی ،روش تحقیق را می گذرانند(.مطلوب)
61 )bتا 81در صد دانشجویان دروس ،ITزبان انگلیسی،روش تحقیقرا می گذرانند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتراز 61در صد دانشجویان دروس،ITزبان انگلیسی،روش تحقیق را می گذرانند(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

64

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب رشته های تحصیلی گروه با تخصص اعضای هیأت علمی:
 )aبییییش از  81درصییید از اعضیییای هییییأت علمیییی دارای تخصیییت مربیییوط بیییه رشیییته گیییروه میییی
باشند(.مطلوب)
 )bبییین  51تییا  81درصیید از اعضییای هیییأت علمییی دارای تخصییت مربییوط بییه رشییته گییروه مییی
باشند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتییر از  51درصییید از اعضییای هییییأت علمیییی دارای تخصییت مربیییوط بیییه رشییته گیییروه میییی
باشند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

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:
 )aبررسییی نظییرات بیییش از  81درصیید از دانشییجویان بییا پرسشیینامه مناس یب در خصییوص تناسییب
دروس با نیاز های دانشجویان(.مطلوب)
 )bبررسی نظرات  61تا  81درصید دانشیجویان بیا پرسشینامه مناسیب در خصیوص تناسیب دروس
با نیاز های دانشجویان(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبررسی کمتیراز 61درصید دانشیجویان بیا پرسشینامه مناسیب در خصیوص تناسیب دروس بیا نییاز
های دانشجویان(.نامطلوب)

3

تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر دانش آموختگان:
 )aبررسی نظرات بیش از  81درصد از دانش آموختگان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسیب
دروس با وظایف و مسئولیت های ش لی دانش آموختگان(.مطلوب)
 )bبررسییی نظییرات  61تییا  81درصیید دانییش آموختگییان بییا پرسشیینامه مناسییب در خصییوص تناسییب
دروس با وظایف و مسئولیت های ش لی دانش آموختگان(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبررسی کمتراز  61درصد دانشجویان با پرسشنامه مناسب در خصوص تناسب دروس با وظایف
و مسئولیت های ش لی دانش آموختگان(.نامطلوب)

4

انطباق دروس با آخرين دستاورد های رشته:
 )aبیش از  81درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصداز محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد(.نامطلوب)

5

توجه اعضای هیأت علمی به سر فصل های مصوب دروس:
 )aبییییش از  81در صییید از سیییر فصیییل هیییای دروس توسیییط اعضیییای هییییأت علمیییی رعاییییت میییی
گردد(.مطلوب)
 )bبیییین  61تییییا  81در صیییید از سییییر فصییییل هییییای دروس توسییییط اعضییییای هیییییأت علمییییی رعایییییت
میگردد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتییییر از  61درصیییید از سرفصییییل هییییای دروس توسییییط اعضییییای هیییییأت علمییییی رعایییییت مییییی
گردد(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

65

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب برنامه های درسی با نیاز های جامعه از نظر هیأت علمی:
 )aانجیییام فعالییییت هیییای بررسیییی محتیییوای  81درصییید از دروس و اهیییداف دوره (مثیییال :تیییدوین
پرسشنامه مناسب ،تجزیه و تحلیل) در گروه(.مطلوب)
 )bانجام فعالیت های بررسی محتوای  61تا  81درصد از دروس و اهداف دوره ( مثال :تیدوین
پرسش نامه مناسب ،تجزیه وتحلیل) در گروه(.نسبتا ً مطلوب)
 )cانجییام فعالیییت هییای بررسییی محتییوای کمتییر از  61درصیید از دروس و اهییداف دوره ( مثییال:
تدوین پرسشنامه مناسب ،تجزیه وتحلیل) در گروه(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول:3-1مالک ترکیب اعضای هیأت علمی
رديف

مطلوب

2

نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجويان:
 )aکارشناسی  1به ( 15مطلوب)
 )bکارشناسی  1به (.21نسبتا ً مطلوب)
 )cکارشناسی  1به (.3 25نامطلوب)

3

نسبت اعضای هیأت علمی تمام وقت به پاره وقت :
 )aهر  11نفر یک نفر پاره وقت(.مطلوب)
 )bهر  7نفر یک نفر پاره وقت(.نسبتا ً مطلوب)
 )cهر  5نفر یک نفر پاره وقت(.نامطلوب)

4

تناسب هیأت علمی با رشته های تحصیلی:
 )aتخصیییت بییییش از  81درصییید از اعضیییای هییییأت علمیییی بیییا دروس میییورد تیییدریس همیییاهنگی
دارد(.مطلوب)
 )bتخصت  61تا  81درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس همیاهنگی دار د(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cتخصیییت کمتیییر از  61درصییید از اعضیییای هییییأت علمیییی بیییا دروس میییورد تیییدریس همیییاهنگی
دارد(.نامطلوب)
5

میزان استفاده و استقبال گروه از اعضای هیأت علمی مدعو( برتر و:)...
 )aبیش از 51درصد دروس تخصصی و یا مشاوره پایان نامه متناسیب بیا موضیوع از اسیاتید میدعو
استفاده می شود(.مطلوب)
 21 )bتا  51درصد دروس تخصصی و یا مشاوره پایان نامه متناسیب بیا موضیوع از اسیاتید میدعو
استفاده می شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  21درصد دروس تخصصی و یا مشاوره پایان نامه متناسب با موضوع از اسیاتید میدعو
استفاده می شود(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

66

نسبتا ً مطلوب

1

ترکیب اعضای هیأت علمی گروه از نظر مرتبه علمی:
 )aبیییش از  61درصیید از اعضییای هیییأ ت علمییی گییروه دارای رتبییه علمییی اسییتادیاری و بییاالتر
هستند(.مطلوب)
ً
 )bبیش از  61درصد از اعضای هیأت علمی گروه دارای رتبه علمی استادیار هستند(.نسبتا مطلوب)
 )cبیییییش از 61در صیییید از اعضییییای هیییییأت علمییییی گییییروه دارای رتبییییه علمییییی اسییییتادیار و مربییییی
هستند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول : 3-2مالک فعالیت های آموزشی
رديف

مطلوب

2

تناسب واحدهای تدريس شده اعضای هیأت علمی بر اساس تخصص:
 )aبیش از  81درصد واحد های تدریس شده بر اساس تخصت آنها می باشد(.مطلوب)
ً
 )bبین  61تا  81درصد واحد های تدریس شده بر اساس تخصت آنها می باشد(.نسبتا مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد واحد های تدریس شده بر اساس تخصت آنها می باشد(.نامطلوب)

3

طرح های پژوهشی اساتید راهنما از نظر تعداد طرح:
 )aبیش از  81درصد از طرح ها بطور متناسب بر اساس آیین نامه هیا بیین اسیاتید راهنمیا و مشیاور
توزیع می شود(.مطلوب)
 )bبییین  61تییا  81درصیید از طییرح هییا بطییور متناسییب بییر اسییاس آیییین نامییه هییا بییین اسییاتید راهنمییا و
مشاور توزیع می شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cتوزیع طرح ها بین اساتید راهنما و مشاور متاسب و بر اساس آیین نامه ها نمی باشد(.نامطلوب)

4

متوسط تعداد کارگاه های گذرانده شده هیأت علمی در  2سال اخیر:
 )aبیش از  81در صد از کارگاه های ارائیه شیده در گیروه ،دانشیکده و دانشیگاه توسیط هییأت علمیی
گذرانده شده است(.مطلوب)
 )bبین  51تا  81درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه ،دانشکده و دانشیگاه توسیط هییأت علمیی
گذرانده شده است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  51در صد از کارگاه های ارائه شیده در گیروه ،دانشیکده و دانشیگاه توسیط هییأت علمیی
گذرانده شده است(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

67

نسبتا ً مطلوب

تعداد واحد های تدريس شده اعضای هیأت علمی در هر ترم بطور متوسط:
 )aبیش از  81درصد از اعضای هیأت علمی طب آیین نامه ،سقف واحد تدریس را دارند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از اعضای هیأت علمی طب آیین نامه ،سقف واحد تدریس را دارند(.نسبتا ً
مطلوب)
ً
 )cتوزیع دروس بین اعضای هیأت علمی معموال بر اساس آیین نامه صورت نمی گیرد(.نامطلوب)

نامطلوب

1

نشانگر

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

مطلوب

2

متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیأت علمی ( تألیف و ترجمه) در  3سال گذشته:
 )aبطور متوسط  1کتاب به ازا دو نفر هیأت علمی(.مطلوب)
 )bبطور متوسط  1کتاب به ازا چهار نفر هیأت علمی(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبطور متوسط  1کتاب به ازا هشت نفر هیأت علمی(.نامطلوب)

3

تعووداد مقوواات چوواا شووده اعضوواء در مجووالت معتبرعلمووی/پژوهشووی (داخلووی و خووارجی) در  3سووال
گذشته:
 )aبطور متوسط  4مقاله یا بیشتر برای هر عضو هیأت علمی(.مطلوب)
 )bبطور متوسط  2-3مقاله یا بیشتر برای هر عضو هیأت علمی(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبطور متوسط کمتر از  1مقاله برای هر عضو هیأت علمی(.نامطلوب)

4

تعداد مقاات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی در  2سال گذشته:
 )aبیییه ازاء هیییر  1-3عضیییو هییییأت علمییی ی ییییک مقالیییه در مجیییامع داخلیییی و ییییا خیییارجی ارائیییه میییی
شود(.مطلوب)
 )bبه ازاء هر  4-6عضو هیأت علمي یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شیود(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cبییه ازاء بیشییتر از  6عضییو هیییأت علمییی یییک مقالییه در مجییامع داخلییی و یییا خییارجی ارائییه مییی
شود(.نامطلوب)
5

سرانه تعداد داوری مقاات و کتاب توسط اعضای هیأت علمی:
 )aبطور متوسط  5-7مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی(.مطلوب)
 )bبطور متوسط  3-5مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبطور متوسط 1-3مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی(.نامطلوب)

6

عضويت در هیأت های اجرايی و علمی سمینار ها و کنفرانس ها از  3سال گذشته:
 )aبیشییتر از  35- 51درصیید اعضییاء در سییمینار هییا و کنفییرانس هییا بییه عنییوان هیییأت هییای علمییی و
اجرایی همکاری داشتند(.مطلوب)
 )bبین  21-35درصد اعضاء در سمینار هیا و کنفیرانس هیا بیه عنیوان هییأت هیای علمیی و اجراییی
همکاری داشتند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  21درصد اعضاء در سمینار ها و کنفرانس هیا بیه عنیوان هییأت هیای علمیی و اجراییی
همکاری داشتند(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

68

نسبتا ً مطلوب

1

سرانه تعداد طر ح های پژوهشی پايان يافته در  2سال گذشته:
 )aبطور متوسط  2طرح و بیشتر برای هر عضو هیأت علمی(.مطلوب)
 )bبطور متوسط  1تا  2طرح برای هر عضو هیأت علمی(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  1طرح برای هر عضو هیأت علمی(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

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

مطلوب

2

میزان عضويت در هیأت های ممتحنه و ارزشیابی:
 )aبطیییور متوسیییط  1-2نفرهییییأت علمیییی گیییروه در هییییأت هیییای ممتحنیییه وارزشییییابی عضییییویت
دارند(.مطلوب)
 )bحداقل  1نفر هیأت علمی گروه در هیأت های ممتحنه و ارزشیابی عضویت دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cهیچ عضو هیأت علمی گروه در هیأت های ممتحنه و ارزشیابی عضویت ندارد (.نامطلوب)

3

میزان عضويت در شورا های خارج از گروه در سطح دانشکده و دانشگاه:
 )aبین  35تا  51درصد اعضای هیأت علمی در شوراهای خارج از گروه عضویت دارند(.مطلوب)
 )bبین  21-35درصد اعضای هیأت علمیی در شیورا هیای خیارج از گیروه عضیویت دارنید(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cکمتر از  21درصد اعضای هیأت علمی درشورا های خارج از گروه عضویت
4

دارند(.نامطلوب)

همکاری در فعالیت های اجرايی در خارج از دانشگاه:
 )aکمتر از  5در صد از اعضای هیأت علمی گروه در خارج دانشگاه فعالیت می کنند(.مطلوب)
 )bبییین  5- 11در صیید از اعضییای هیییأت علمییی گییروه در خییارج دانشییگاه فعالیییت مییی کننیید(.نسووبتا ً
مطلوب)

 )cبیشتر از  11درصد از اعضای هیأت علمی گروه در خارج دانشگاه فعالیت
جمع امتیازات:

69

می کنند(.نامطلوب)

نسبتا ً مطلوب

1

میزان عضويت در انجمن های علمی (داخلی و خارجی):
 )aبین  35تا  51درصد اعضای هیأت علمی در انجمین هیای داخلیی و خیارجی و شیوراهای ذییربط
عضویت دارند(.مطلوب)
 )bبین  21-35درصد اعضیای هییأت علمیی در انجمین هیای داخلیی و خیارجی و شیوراهای ذییربط
عضویت دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  21درصید اعضیای هییأت علمیی در انجمین هیای داخلیی و خیارجی و شیوراهای ذییربط
عضویت دارند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

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

مطلوب

مطلوب)

 15 )cدرصیییید بییییین  31-45سییییال 15 ،درصیییید بییییین  45-61سییییال و  71درصیییید  61سییییال بییییه
باال(.نامطلوب)
2

وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی:
 )aبیش از  81درصد وضیعت استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است(.مطلوب)
 )bببن  61تا  81درصد وضیعت استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی بصورت رسیمی اسیت(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cوضیعت کمتر از  61در صد اعضای هیأت علمی بصورت رسمی

است(.نامطلوب)

3

رتبه علمی اعضای هیأت علمی:
 31 )aدرصد استادیار 71 ،درصد دانشیار و باالتر(.مطلوب)
 51 )bدرصد استادیار 51 ،درصد دانشیار و باالتر(.نسبتا ً مطلوب)
 71 )cدرصد استادیار  31 ،درصد دانشیار و باالتر(.نامطلوب)

4

ارتقاء اعضای هیأت علمی:
 )aبیییش از  81درصیید از اعضییای هیییأت علمییی در زمییان مقییرر بییه رتبییه علمییی بییاالتر ارتقییاء مییی
یابند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصید از اعضیای هییأت علمیی در زمیان مقیرر بیه رتبیه علمیی بیاالتر ارتقیاء میی
یابند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتییر از  61درصیید از اعضییای هیییأت علمییی در زمییان مقییرر بییه رتبییه علمییی بییاالتر ارتقییاء مییی
یابند(.نامطلوب)

5

ترفیع اعضای هیأت علمی:
 )aکلیه اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب
 )bحدود  81در صد از اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  81در صد از اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند(.نامطلوب)
می کنند(.مطلوب)

جمع امتیازات:

71

نسبتا ً مطلوب

سن اعضای هیأت علمی:
31 )aدرصد بین  31-45سال 31 ،درصد بین  45-61سال و  41درصد  61به باال(.مطلوب)
 21 )bدرصد بین  31-45سال 21 ،درصد بیین  45-61سیال و  61درصید  61سیال بیه بیاال(.نسوبتا ً

نامطلوب

1

نشانگر

جدول : 4-1مالک پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان
رديف

مطلوب

2

میانه رتبه کنکور دانشجويان پذيرفته شده :
 )aمیانه رتبه کنکور  11111و پایین تر(.مطلوب)
 )bمیانه رتبه کنکور بین  11111تا (.21111نسبتا ً مطلوب)
 )cمیانه رتبه کنکوربیش از (.21111نامطلوب)

3

میزان دانشجويان استعداد های درخشان گروه به نسبت کل دانشجويان:
 )aدانشییجویان اسییتعداد هییای درخشییان گییروه بییین  11-15درصیید از کییل دانشییجویان را تشییکیل مییی
دهند(.مطلوب)
 )bدانشییجویان اسییتعداد هییای درخشییان گییروه بییین  5-11درصیید از کییل دانشییجویان را تشییکیل مییی
دهند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدانشییجویان اسییتعداد هییای درخشییان گییروه کمتییر از  5در صیید از کییل دانشییجویان را تشییکیل مییی
دهند(.نامطلوب)

4

تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امکانات و تجهیزات آموزشی:
 )aبیییش از  81درصیید دانشییجویان قییادر بییه اسییتفاده از فضییای آموزشییی و تجهیییزات آزمایشییگاهی
هستند(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از دانشجویان قادر بیه اسیتفاده از فضیای آموزشیی و تجهییزات آزمایشیگاهی
هستند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61در صد از دانشجویان قادر بیه اسیتفاده از فضیای آموزشیی و تجهییزات آزمایشیگاهی
هستند(.نامطلوب)

5

میانگین معدل دانشجويان گروه :
 )aبیش از  81درصد دانشجویان دارای معدل  16به باال هستند(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد دانشجویان دارای معدل  16به باال هستند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصددانشجویان دارای معدل  16به باال هستند(.نامطلوب)

6

نسبت دانشجويان مشروطی -انصرافی-اخراجی به کل دانشجويان:
 )aکمتر از  11در صد کل دانشجویان(.مطلوب)
 )bبین  11 – 21درصد کل دانشجویان(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبیش از  21درصد کل دانشجویان(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

71

نسبتا ً مطلوب

1

وجود برنامه و سیاست های انتخاب و پذيرش دانشجو:
 )aاعضای گروه پیشنهادات و نظرات خود در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعییین ظرفییت )
را هرسال بر اساس وضیعت آموزشی گروه ارائه می کنند(.مطلوب)
 )bمیییدیر گیییروه پیشییینهادات خیییود را در خصیییوص انتخیییاب و پیییذیرش دانشیییجو(تعییییین ظرفییییت ) در
صورت تقاضای دانشگاه ارائه می کند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبرنامییه ای بییرای ارائییه پیشیینهادات در خصییوص انتخییاب و پییذیرش دانشییجو(تعی یین ظرفیییت ) در
گروه وجود ندارد(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول: 4-2مالک ترکیب و توزيع دانشجويان
رديف

مطلوب

2

نسبت دانشجويان پسر و دختر :
 % 61 )aپسر و
 % 51 )bپسر و
و
 % 41 )cپسر

3

تعداد فارغ التحصیالن در رشته:
 81 )aدر صد و بیشتر دانشجویان به موقع فارغ التحصیل می شوند(.مطلوب)
 61-81 )bدر صد دانشجویان به موقع فارغ التحصیل می شوند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61در صد از دانشجویان به موقع فارغ التحصیل می شوند(.نامطلوب)

 % 40دختر(.مطلوب)
 %51دختر(.نسبتا ً مطلوب)
 %61دختر(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

72

نسبتا ً
مطلوب

1

توزيع دانشجويان پذيرفته شده :
 )aکارشناسی  65درصد (مطلوب)
 )bکارشناسی  51درصد( ،نسبتا ً مطلوب)
 )cکارشناسی  41درصد( ،نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

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

مطلوب

2

شرکت دانشجويان در جلسات برنامه ريزی آموزشی:
 )aنماینده دانشجویان به عنوان عضو جلسه در کلیه جلسات آموزشی شرکت
 )bنماینییده دانشییجویان در مییوارد الزم و بییه دعییوت مییدیر گییروه در بعضییی از جلسییات شییرکت مییی
کند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر هیچ جلسه برنامه ریزی آموزشی ،دانشجو شرکت نمی کند(.نامطلوب)

3

درصد دانشجويان شرکت کننده در فعالیت های فووق برناموه (المپیواد هوای علموی ،ورزشوی،اردوهای فرهنگوی-تفريحوی-
زيارتی و انجمن های علمی) به نسبت کل دانشجويان:
 15-21 )aدر صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند(.مطلوب)
 10-15 )bدرصد از کل دانشیجویان در یکیی از فعالییت هیای فیوق برنامیه شیرکت میی کننید(.نسوبتا ً
مطلوب)
 )cکمتیییر از  11در صییید از کیییل دانشیییجویان در یکیییی از فعالییییت هیییای فیییوق برنامیییه شیییرکت میییی
کنند(.نامطلوب)

4

درصد دانشجويان شرکت کننده در کالس های مهارت های فوق برنامه (  ICDL, ITو زبان):
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان این کالس ها را گذرانده اند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از دانشجویان این کالس ها را گذرانده اند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از دانشجویان این کالس ها را گذرانده اند(.نامطلوب)

می کند(.مطلوب)

جمع امتیازات:

73

نسبتا ً مطلوب

1

درصد دانشجويان شرکت کننده در ارزشیابی استاد :
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61در صد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

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

مطلوب

2

امکان دسترسی دانشجويان به اساتید در زمان های اعالم شده:
 )aدر زمان های اعالم شده ،دانشجویان دسترسی کامل به اساتید دارند(.مطلوب)
 )bبین61-81درصد زمان های اعالم شده ،دانشجویان دسترسی کامل به اساتید دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد زمان های اعالم شده ،دانشجویان دسترسی کامل به اساتید دارند(.نامطلوب)

3

رضايت دانشجويان از میزان و نحوه راهنمايی و مشاوره اعضای هیأت علمی:
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضایت دارند(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضایت دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61در صد از دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اساتید رضایت دارند(.نامطلوب)

4

توجه هیأت علمی به ساعات مالقات با دانشجويان در دفتر کار:
 )aبیش از  81درصد از هیأت علمی به برنامه مالقات دانشجویان در دفتر کار توجه دارند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از هیأت علمی به برنامه مالقات دانشجویان در دفتر کار توجه دارند(.نسوبتا ً
مطلوب)
 )cکمتییییر از  61درصیییید از هیییییأت علمییییی بییییه برنامییییه مالقییییات دانشییییجویان در دفتییییر کییییار توجییییه
دارند(.نامطلوب)

5

میزان مشارکت دانشجويان در طرح های پژوهشی:
 )aبه ازاء
 )bبه ازاء
 )cبه ازاء

6

تعداد مقاات علمی مشترک دانشجويان با اعضای هیأت علمی:
 )aبه ازاء هر  2مقا له ،یک دانشجو(.مطلوب)
 )bبه ازاء هر  3مقا له ،یک دانشجو(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبه ازاء هر 4مقاله ،یک دانشجو(.نامطلوب)

هر 2طرح پژوهشی ارائه شده در گروه  ،یک دانشجو(.مطلوب)
هر  3طرح پژوهشی ارائه شده در گروه  ،یک دانشجو(.نسبتا ً مطلوب)
هر  4طرح پژوهشی ارائه شده در گروه  ،یک دانشجو(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

74

نسبتا ً مطلوب

1

اختصاص زمان مشخص برای مشاوره و راهنمايی طرح پژوهشی وپوروژه تحقیوق توسوط اسوتاد و
اعالم آن:
 )aبیش از  81درصد از اساتید ،برنامه زمانبندی شده جهت مشیاوره و راهنمیایی پیژوهش هیا را در
ابتدای ترم مشخت ،اعالم و به آن عمل می کنند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از اساتید ،برنامه زمان بندی شده جهت مشاوره و راهنمایی پیژوهش هیا را
در ابتدای ترم مشخت ،اعالم و به آن عمل می کنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از اساتید ،برنامه زمان بندی شده مشاوره و راهنمایی دارند(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

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

مطلوب

2

بررسی عالقه دانشجويان به رشته تحصیلی:
 )aبا پرسشنامه مشخت در بدو ورود و در طول تحصیل ،میزان عالقه دانشجو بررسیی و نتیایج آن
در گروه تحلیل میگردد(.مطلوب)
 )bدر بدو ورود در خصوص عالقه آنان به رشته انتخابی آنها ،توسط اعضای هیأت علمی مصیاحبه
انجام می گردد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر رابطیییه بیییا عالقیییه دانشیییجویان بیییه رشیییته تحصییییلی اقیییدام خاصیییی توسیییط گیییروه انجیییام نمیییی
شود(.نامطلوب)

3

آگاهی دانشجويان از رشته تحصیلی و بازار کار:
 )aوجییود سییاز وکییاری مییدون بییرای بازدییید سییالیانه دانشییجویان از سییازمان هییای ذیییربط و تمییاس بییا
کارشناسان و دستگاه های اجرایی(.مطلوب)
 )bبازدید سالیانه از سازمان های ذییربط و تشیکیل جلسیات سیخنرانی بیا اسیتفاده از مسیئولین دسیتگاه
های ذیربط(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبرنامیییه خاصیییی بیییرای آشییینایی بیییا رشیییته تحصییییلی و بیییازار کیییار آن در گیییروه پییییش بینیییی نشیییده
است(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

75

نسبتا ً مطلوب

1

معرفی مشخصات رشته تحصیلی به دانشجويان جديدالورود:
 )aانجام جلسه توجیهی و بازدید از گروه ،همراه با کتابچه و نشریات راهنما در بدو
 )bانجام جلسه توجیهی با اعضای هیأت علمی(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبرنامه مدونی برای آشنایی دانشجویان از رشته و گروه وجود ندارد(.نامطلوب)

ورود(.مطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 4-6مالک نظردانشجويان در باره گروه
رديف

مطلوب

2

میزان رضايت دانشجويان از برنامه ريزی درسی گروه

3

میزان رضايت دانشجويان از راهبردهای ياددهی /يادگیری

4

میزان رضايت دانشجويان از امکانات و تجهیزات آموزشی

5

میزان رضايت دانشجويان از امکانات رفاهی دانشجويان

6

میزان رضايت دانشجويان از کمیته راهنمايی پژوهش وطرح
جمع امتیازات:

76

نسبتا ً مطلوب

1

میزان رضايت دانشجويان از مديريت گروه

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 4-7مالک فعالیت های پژوهشی دانشجويان
رديف

مطلوب

2

مقاات علمی دانشجويان:
 )aبه ازاء هر دانشجو  1مقاله(.مطلوب)
 )bبه ازاء هر  2دانشجو  1مقاله(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبه ازاء هر  3دانشجو  1مقاله(.نامطلوب)

3

میزان شرکت دانشجويان در انجمن های علمی:
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61در صد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند(.نامطلوب)

4

استفاده از منابع کتابخانه:
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند(.مطلوب)
 61 )bتا  81درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

77

نسبتا ً مطلوب

دانشجويان مشغول در طرح های پژوهشی :
 )aبیش از  81در صد از دانشجویان در طرح های پژوهشی گروه همکاری دارند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی گروه همکاری دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی گروه همکاری دارند(.نامطلوب)

نامطلوب

1

نشانگر

جدول  : 5-1مالک الگوها و روش تدريس
رديف

مطلوب

2

استفاده از طرح درس:
 )aبیش از  81درصد از اعضای هیأت از طرح درس استفاده می نمایند(.مطلوب)
 )bبین  61-81در صد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61در صد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند(.نامطلوب)

3

تصريح قابلیت های مورد انتظار در طرح درس:
 )aدر طرح درس به قابلیت های فراگیران پس از پایان درس توجه و تأکید می شود(.مطلوب)
 )bدر طرح درس ،برخی از اهداف رفتاری درس مورد توجه قرار می گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر طرح درس به قابلیت های فراگیران توجه و تأکید نمی گردد(.نامطلوب)

4

شفاف بودن اهداف آموزشی در  3حیطه يادگیری (شناختی ،عاطفی و روان حرکتی):
 )aدرطرح درس ،اهداف آموزشی در  3حیطه یادگیری و بیا تأکیید بیر طبقیات هیر حیطیه تیدوین میی
گردد(.مطلوب)
 )bطرح درس ،اهداف آموزشی در  3حیطه یادگیری تدوین گردییده و بیه طبقیات هیر حیطیه تیوجهی
نشده است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر طرح درس به اهداف آموزشی در 3حیطه یادگیري و طبقات آن توجهی نشده است(.نامطلوب)

5

نسبت استفاده اعضای هیأت علمی از روش هوای سونتی و روش هوای نووين (مشوارکتی ،تعواملی ،و
:)...
 41 )aدرصد سخنرانی  61 -درصد مشارکتی و تعاملی(.مطلوب)
 51 )bدرصد سخنرانی –  51درصد مشارکتی و تعاملی(.نسبتا ً مطلوب)
 61 )cدرصد سخنرانی –  41درصد مشارکتی و تعاملی(.نامطلوب)

6

میزان شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های روش تدريس:
 )aبیش از  81درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کرده اند(.مطلوب)
 )bبین  61تیا  81درصید از اعضیای هییأت علمیی در کارگیاه روش تیدریس شیرکت کیرده انید(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cکمتر از  61درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کرده
7

اند(.نامطلوب)

میزان توجه استاد به تفاوت های فردی دانشجويان:
 )aبیش از  81درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت هیای فیردی دانشیجو
توجه دارند(.مطلوب)
 )bبین  61- 81درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو
توجه دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشیجو
توجه دارند(.نامطلوب)

78

نسبتا ً مطلوب

تناسب روش تدريس با محتوای درس:
 )aبیش از  81در صد از دروس در گروه با روش تدریس مناسب ارائه می گردد(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از دروس گروه با روش تدریس مناسب ارائه می گردد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از دروس گروه با روش تدریس مناسب ارائه می گردد(.نامطلوب)

نامطلوب

1

نشانگر

جمع امتیازات:

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

مطلوب

2

استفاده مطلوب هیأت علمي از وسايل كمك آموزشي متناسب با محتواي درس:
 )aبیییش از  81درصیید از وسییایل كمییك آموزشییي بییراي درا مطلییب و یییادگیري بیشییتر صییورت مییي
گیرد(.مطلوب)
 )bبییین  61-81درصیید از وسییایل كمییك آموزشییي بییراي درا بهتییر و یییادگیري بیشییتر صییورت مییي
گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از وسایل كمك آموزشي براي درا بهتر و یادگیري بیشتر صورت میي گییرد
(.نامطلوب)

3

استفاده از امكانات اينترنت  ،كامپیوتر و  CDهاي آموزشي:
 )aهییر یییك از دانشییجویان بطییور متوسییط در هفتییه 11-15سییاعت از سییایت كییامایوتر اسییتفاده مییي
كنند(.مطلوب)
 )bهییر یییك از دانشییجویان بطییور متوسییط در هفتییه  5-11سییاعت از سییایت كییامایوتر اسییتفاده مییي
كنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cهیر ییك از دانشییجویان بطیور متوسیط در هفتییه كمتیر از  5سیاعت از سییایت كیامایوتر اسیتفاده مییي
كنند(.نامطلوب)

4

استفاده از كتابخانه:
 )aبرنامه زمانبندي شده براي حضور فعال دانشجو در كتابخانه ،توسط  81در صد از اساتید در هر
ترم ارائه مي شود(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از اساتید ،برنامه زمانبندي شده براي استفاده دانشجویان ارائه مي كننید(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cدانشجویان فقط در مواقع ضروري به كتابخانه مراجعه
5

مي كنند(.نامطلوب)

رضايت دانشجويان در استفاده از وسايل كمك آموزشي:
 )aبییییش از  81درصیییید از دانشییییجویان در اسیییتفاده از وسییییایل كمییییك آموزشیییي احسییییاس رضییییایت
دارند(.مطلوب)
 )bبیییین  61-81درصییید از دانشیییجویان در اسیییتفاده از وسیییایل كمیییك آموزشیییي احسیییاس رضیییایت
دارند(.نسبتا ً مطلوب)
ا
 )cكمتیییر از  61درصییید از دانشیییجویان در اسیییتفاده از وسیییایل كمیییك آموزشیییي احسیییاس رضیییایت
دارند(.نامطلوب)
جمع امتیازات:
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نسبتا ً مطلوب

استفاده هیأت علمي از منابع و وسايل كمك آموزشي:
 )aبیش از  81در صد از هیأت علمي ،وسایل كمك آموزشي متنوع در اختیار دارند(.مطلوب)
 )bبین  61تا  81درصد از هیأت علمي ،وسایل كمك آموزشي در اختیار دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از هیأت علمي ،وسایل كمك آموزشي در اختیار دارند(.نامطلوب)

نامطلوب

1

نشانگر

جدول  : 5-3مالک چگونگي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي
رديف

مطلوب

 )aبرنامه نحوه ارزشیابي پیشرفت تحصیلي توسیط گیروه تیدوین شیده و فعالییت هیاي ارزشییابي بیر اسیاس آن
انجام مي شود(.مطلوب)
 )bبرنامه نحوه ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در گروه تدوین نشده و ارزشییابي بیا نظیر میدیر گیروه انجیام میي
شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cهر استاد در گروه بر اساس نظرات خود ،ارزشیابي پیشرفت تحصیلي را انجام مي دهد(.نامطلوب)

2

انجام ارزشیابي تشخیصي (اولیه) در شروع درس:
 )aبییییش از  81درصییید از اعضیییاي هییییأت علمیییي در شیییروع درس ،ارزشییییابي تشخیصیییي را انجیییام میییي
دهند(.مطلوب)
 )bبیییین  61-81درصییید از اعضیییاي هییییأت علمیییي در شیییروع درس ،ارزشییییابي تشخیصیییي را انجیییام میییي
دهند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتیییر از  61درصییید از اعضیییاي هییییأت علمیییي در شیییروع درس ،ارزشییییابي تشخیصیییي را انجیییام میییي
دهند(.نامطلوب)

3

انجام ارزشیابي تكويني با هدف شناسايي مشكالت درسي دانشجويان:
 )aبیش از  81درصد از اعضاي هیأت علمي در میان ترم  ،ارزشیابي تكویني را انجام مي دهند(.مطلوب)
 )bبییین 61-81درصیید از اعضییاي هیییأت علمییي در میییان تییرم ،ارزشیییابي تكییویني را انجییام مییي دهنیید(.نسووبتا ً
مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از اعضاي هیأت علمي در میان ترم ،ارزشیابي تكویني را انجام مي دهند(.نامطلوب)

4

انجام ارزشیابي پاياني بر اساس آزمون هاي استاندارد:
 )aبیش از  81درصد از آزمون هاي پایاني در گروه آموزشي از معیار هاي استاندارد برخوردارند(.مطلوب)
 )bبین  81 -61درصد از آزمون هاي پایاني در گروه آموزشي از معیار هاي استاندارد برخوردارند(.نسوبتا ً
مطلوب)
 )cكمتییییییر از  61درصیییییید از آزمییییییون هییییییاي پایییییییاني در گییییییروه آموزشییییییي از معیییییییار هییییییاي اسییییییتاندارد
برخوردارند(.نامطلوب)

5

گذراندن كارگاه ارزشیابي اعضاي هیأت علمي:
 )aبیش از  81درصد از اعضاي هیأت علمي ،كارگاه ارزشیابي را گذرانده اند(.مطلوب)
 )bبین  61 -81در صد از اعضاي هیدت علمي ،كارگاه ارزشیابي را گذرانده اند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از اعضاي هیأت علمي ،كارگاه ارزشیابي را گذرانده اند(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

81

نسبتا ً مطلوب

دارا بودن برنامه مشخص براي فرايند ارزشیابي دانشجويان:

نامطلوب

1

نشانگر

جدول  : 5-4مالک استفاده از بازخورد نتايج ارزشیابي
رديف

مطلوب

2

ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي هیأت علمي و تنظیم گزارش :
 )aبیش از  81درصد از مستندات ارزشیابي هییأت علمیي توسیط میدیر گیروه بررسیي و گیزارش آن
تنظیم مي گردد(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از مستندات ارزشیابي هیأت علمیي توسیط میدیر گیروه بررسیي و گیزارش آن
تنظیم مي گردد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتیر از  61درصید از مسییتندات ارزشییابي اعضیاي هیییأت علمیي توسیط مییدیر گیروه بررسییي و
گزارش آن تنظیم مي گردد(.نامطلوب)

3

ساز و كار بررسي نتايج ارزشیابي دانشجويان:
 )aدر پایان هر ترم ،جلسات بررسي پیشرفت دانشجویان در گروه بیا شیركت میدیر گیروه و اعضیاي
هیأت علمي برگزار مي گردد(.مطلوب)
 )bنتایج ارزشیابي دانشجویان توسط مدیرگروه بررسي مي گردد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cنتایج ارزشیابي دانشجویان در گروه مورد بررسي قرار نمي گیرد(.نامطلوب)

4

ساز و كار بررسي تحلیل آزمون ها ي پاياني:
 )aبیش از  81درصد از آزمون ها در پایان هر ترم در گروه آموزشي تحلیل مي شوند(.مطلوب)
 )bبییین  81 -61درصیید از آزمییون هییا در پایییان هییر تییرم در گییروه آموزشییي تحلیییل مییي شییوند(.نسووبتا ً
مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از آزمون ها در پایان هر ترم در گروه آموزشي تحلیل مي شوند(.نامطلوب)

5

وجود ساز و كار تشويق و  ....هیأت علمي بر اساس نتايج ارزشیابي آنان:
 )aاعالم اسامي اعضاي هیأت علمي با كسب بیاالترین و پیایین تیرین مییانگین بیه دانشیگاه و همچنیین
اقدام در گروه توسط مدیر گروه(.مطلوب)
 )bتشییكیل جلسییه گییروه بییا شییركت هیییأت علمییي داراي بییاال تییرین و پییایین تییرین میییانگین بییه طییور
مجزا(.نسبتا ً مطلوب)
 )cگروه هیچ اقدامي در این مورد انجام نخواهد داد و به عهد ه دانشگاه واگذار مي كنند(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

81

نسبتا ً مطلوب

1

وجود مستندات ارزشیابي كالس هاي درسي اعضاي هیأت علمي:
 )aمستندات ارزشیابي دروس هیأت علمي در هر ترم تحصیلي  ،در گروه وجود
 )bمستندات ارزشیابي دروس هیأت علمي در گروه موجود نیست(.نسبتا ً مطلوب)
 )cارزشیابي دروس هیأت علمي در هر ترم در گروه انجام نمي شود(.نامطلوب)

دارد(.مطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 6-1مالک فضاهاي آموزشي و اداري گروه با دوره و رشته
رديف

مطلوب

2

استفاده بهینه از فضاي هاي آموزشي موجود توسط گروه:
 )aبیش از  81درصد از فضاي آموزشي موجود در گروه ،استفاده بهینه دارد(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از فضاي آموزشي موجود در گروه ،استفاده بهینه دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از فضاي آموزشي موجود در گروه ،استفاده بهینه دارد(.نامطلوب)

3

تناسب فضاي اداري با نیاز ها و فعالیت هاي گروه:
 )aبازاء هر عضو هیأت علمي ،یك دفتر كار وجود دارد(.مطلوب)
 )bبرخي از اعضاي هیأت علمي ،دفتر كار مستقل دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبازاء هر  2-3نفر هیأت علمي ،یك دفتر كار وجود دارد(.نامطلوب)

4

استفاده بهینه از فضاهاي اداري موجود در گروه:
 )aبیش از  81درصد از فضاهاي اداري موجود در گروه ،استفاده بهینه دارند(.مطلوب)
 )bبین  81 -61درصد از فضاهاي اداري موجود در گروه ،استفاده بهینه دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد از فضاهاي اداري موجود در گروه ،استفاده بهینه دارند(.نامطلوب)

5

تناسب فضاي آموزشي ( سالن كنفرانس  ،سالن امتحانات ):
 )aدر گروه آموزشي یك سالن كنفرانس  ،كارگاه آموزشي و سالن امتحان وجود دارد(.مطلوب)
 )bدر گروه آموزشي یك سالن كنفرانس و كارگاه آموزشي وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cگروه آموزشي در موقع لزوم از امكانات دانشكده استفاده مي كند(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

82

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب فضاي آموزشي( كالس) با رشته تحصیلي:
 )aبازاء
 )bبازاء
 )cبازاء

 11-21دانشجو یك كالس در س وجود دارد(.مطلوب)
 21-31دانشجو یك كالس درس وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 31نفر دانشجو به باال یك كالس وجود دارد(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 6-2مالک كتابخانه و سیستم اطالع رساني
رديف

مطلوب

2

تناسب كتاب هاي كتابخانه با نیاز هاي دانشجويان (كتاب هاي مرجع و روزآمد):
 )aبییییش از  81درصییید از كتیییاب هیییاي موجیییود در كتابخانیییه ،متناسیییب بیییا نییییاز هیییاي دانشیییجویان
است(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد از كتاب هاي موجود در كتابخانه ،متناسب با نیازهاي دانشجویان اسیت(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cکمتیییر از  61درصییید از كتیییاب هیییاي موجیییود در كتابخانیییه ،متناسیییب بیییا نیازهیییاي دانشیییجویان
است(.نامطلوب)
3

تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نیاز گروه:
 )aبیییش از  81درصییید از مجییالت علمیییي داخلییي و خیییارجي مییرتبط بیییا نیییاز هیییاي گییروه ،موجیییود
است(.مطلوب)
 )bبییین  81 -61درصیید از مجییالت علمییي داخلییي و خییارجي مییرتبط بییا نیییاز هییاي گییروه ،موجییود
است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتییر از  61درصیید از مجییالت علمییي داخلییي و خییارجي مییرتبط بییا نیییاز هییاي گییروه ،موجییود
است(.نامطلوب)

4

استفاده از سیستم هاي رايانه اي:
 )aسیستم كتابخانه ،رایانه اي اسیت و اعضیاي هییأت علمیي و دانشیجویان دسترسیي مسیتقیم بیه منیابع
دارند(.مطلوب)
 )bبرخي از منابع بصیورت سیسیتم بیاز میورد اسیتفاده دانشیجویان و اعضیاي هییأت علمیي قیرار میي
گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
ً
 )cسیستم كتابخانه كامال بسته مي باشد(.نامطلوب)

5

ساعات كار كتابخانه و مركز اطالع رساني:
 )aكتابخانه و مركز اطالع رساني بطور شبانه روزي در اختیار اعضاي هییأت علمیي و دانشیجویان
است(.مطلوب)
 )bاعضاي هیأت علمي و دانشجویان در سیاعات اداري از كتابخانیه و مركیز اطیالع رسیاني اسیتفاده
مي كنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكتابخانه و مركز اطالع رساني بطور پاره وقت باز است(.نامطلوب)

6

ارائه امكانات پشتیباني كتابخانه ( تايپ و تكثیر ):
 )aبیش از  81درصد امكانات تایپ و تكثیر در كتابخانه موجود است(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد امكانات تایپ و تكثیر در كتابخانه موجود است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد امكانات تایپ و تكثیر در كتابخانه موجود است(.نامطلوب)

جمع امتیازات:

83

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب فضاي كتابخانه با تعداد دانشجويان:
 )aبازاء هر دانشجو یك متر مربع فضا در كتابخانه پیش بیني شده است(.مطلوب)
 )bبازاء هر 5نفر دانشجو یك متر مربع فضا در كتابخانه پیش بیني شده است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبازاء هر 11دانشجو یك متر مربع فضا در كتابخانه پیش بیني شده است(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 6-3مالک امكانات و خدمات رايانه اي
رديف

مطلوب

2

استفاده اعضاي هیأت علمي و دانشجويان از امكانات و خدمات رايانه اي:
 )aبیش از  81درصد ازهیأت علمي از امكانات و خدمات رایانه اي استفاده مي نماید(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد ازهیأت علمي از امكانات و خدمات رایانه اي استفاده مي نماید(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از هیأت علمي از امكانات و خدمات رایانه اي استفاده مي نماید(.نامطلوب)

3

تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي با نیاز گروه:
 )aبیییش از  81درصییید از مجییالت علمیییي داخلییي و خیییارجي مییرتبط بیییا نیییاز هیییاي گییروه ،موجیییود
است(.مطلوب)
 )bبییین  81 -61درصیید از مجییالت علمییي داخلییي و خییارجي مییرتبط بییا نیییاز هییاي گییروه ،موجییود
است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتییر از  61درصیید از مجییالت علمییي داخلییي و خییارجي مییرتبط بییا نیییاز هییاي گییروه ،موجییود
است(.نامطلوب)

4

وجود متخصص و مسئول كامپیوتر در سايت:
 )aیك نفر متخصت تمام وقت به عنوان مسئول در سایت كامایوتر وجود دارد(.مطلوب)
 )bیك نفر متخصت بطور پاره وقت به عنوان مسئول در سایت كامایوتر وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر مواقع لزوم متخصت به سایت كامایوتر مراجعه مي نماید(.نامطلوب)

5

دسترسي به اينترنت و شبكه هاي اطالع رساني:
 )aبیش از %81از دانشجویان قادر به استفاده از اینترنت و شبكه هاي اطالع رساني
 )bبیییین 61-81درصییید از دانشیییجویان قیییادر بیییه اسیییتفاده از اینترنیییت و شیییبكه هیییاي اطیییالع رسیییاني
هستند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از %61دانشجویان قادر به استفاده از اینترنت و شبكه هاي اطالع رساني هستند(.نامطلوب)

6

تناسب فضاي سايت كامپیوتري با تعداد دانشجويان:
 )aبه ازاي هر دانشجو یك متر مربع فضا در سایت موجود است(.مطلوب)
 )bبه ازاي هر  2-3دانشجو یك متر مربع فضا در سایت موجود است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبراي بیش از 3نفر دانشجو یك متر مربع فضا در سایت موجود است(.نامطلوب)

هستند(.مطلوب)

جمع امتیازات:

84

نسبتا ً مطلوب

1

تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نیاز هاي گروه:
 )aبازاء
 )bبازاء
 )cبازاء

هر 1 -3نفر دانشجو یك كامایوتر وجود دارد(.مطلوب)
هر 4-6نفر دانشجو یك كامایوتر وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
هر 7نفر دانشجو یك كامایوتر وجود دارد(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 6-4مالک كارگاه ها
رديف

مطلوب

مطلوب)

 )cبازاء هر  5نفر به باال یك متر مربع فضا در کارگاه اختصاص داده شده

است(.نامطلوب)

2

تناسب امكانات كارگاه ها با دروس عملي:
 )aبییییش از  81درصییید از امكانیییات کارگیییاه موجیییود متناسیییب بیییا دروس عملیییي در نظیییر گرفتیییه
است(.مطلوب)
ً
 )bبین  61-81درصد از امكانات کارگاه متناسب با دروس عملي است(.نسبتا مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از امكانات کارگاه متناسب با دروس عملي است(.نامطلوب)

3

ساز و كار تجهیز به موقع وسائل کارگاه:
 )aقبل از شروع نیم سیال تحصییلي درخواسیت وسیائل کارگیاه در شیورا مطیرح و اقیدام بیه تهییه میي
گردد(.مطلوب)
 )bدر مواقع الزم درخواست تأمین وسایل کارگیاه در شیورا مطیرح و اقیدام بیه تهییه میي گیردد(.نسوبتا ً
مطلوب)

 )cتهیه و تأمین وسایل کارگاه با مشكالت تهیه
4

مي گردد(.نامطلوب)

دسترسي دانشجويان به كارگاه:
 )aبیش از  81درصد از دانشجویان قادر به استفاده از امكانات کارگاه هستند(.مطلوب)
 )bبین  81 -61درصد از دانشجویان قادر به استفاده از امكانات کارگاه هستند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتر از  61درصد از دانشجویان قادر به استفاده از امكانات کارگاه هستند(.نامطلوب)

5

حضور مسئول يا كارشناس به منظور استفاده بهینه دانشجويان از كارگاه:
 )aحضور تمام وقت مسئول كارگاه(.مطلوب)
 )bمسئول کارگاه در ساعات ارائه دروس عملي حضور دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكارگاه فاقد مسئول است(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

85

نسبتا ً
مطلوب

فضاي کارگاه متناسب با رشته تحصیلي گروه:
 )aبازاء 1-2نفر دانشجو یك متر مربع فضا در کارگاه اختصاص داده شده
 )bبازاء  3-4نفر دانشجو یك متر مربع فضا در کارگاه آزمایشیگاه اختصیاص داده شیده اسیت(.نسوبتا ً
است(.مطلوب)

نامطلوب

1

نشانگر

جدول  : 6-5مالک امكانات سمعي و بصري
رديف

مطلوب

2

تناسب وسائل آموزشي با نیاز هاي گروه:
 )aبراي بیش از  81درصد از دروس گروه با توجه به ماهییت آن ،وسیایل آموزشیي در نظیر گرفتیه
شده است(.مطلوب)
 )bبراي  61-81درصد از دروس گروه ،متناسب با ماهیت آن ،وسائل آموزشي در نظر گرفته شده
است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبراي کمتر از  61درصد از دروس گروه ،متناسب با ماهیت آن ،وسایل آموزشي در نظیر گرفتیه
شده است(.نامطلوب)

3

به روز بودن وسايل آموزشي گروه:
 )aبیش از  81درصد از وسایل آموزشي در  5سال اخیر تهیه شده است(.مطلوب)
 )bبین  61-81در صد از وسایل آموزشي در  5سال اخیر تهیه شده است(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61در صد از وسائل آموزشي در  5سال اخیر تهیه شده است(.نامطلوب)

4

وجود برنامه مدون براي استفاده از وسائل آموزشي:
 )aوسایل آموزشي در دسترس هیأت علمي است و به سهولت از آن استفاده مي كند(.مطلوب)
 )bمسئولیت استفاده از وسائل به عهده یك نفر است كه با اساتید هماهنگ مي نماید(.نسبتا ً مطلوب)
 )cاستفاده از وسائل آموزشي در گروه در اختیار برخي از اعضاي هیأت علمي است(.نامطلوب)

5

امكانات گروه براي انتشار نتايج پژوهشي:
 )aبیش از  81درصد امكانات الزم براي انتشیار نتیایج پژوهشیي در اختییار اعضیاي هییأت علمیي و
دانشجویان وجود دارد(.مطلوب)
 )bبین  61-81درصد امكانات الزم براي انتشار نتیایج پژوهشیي در اختییار اعضیاي هییأت علمیي و
دانشجویان وجود دارد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از  61درصد امكانات الزم براي انتشار نتایج پژوهشیي در اختییار اعضیاي هییأت علمیي و
دانشجویان وجود دارد(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

86

نسبتا ً
مطلوب

1

فراهم سازي به موقع وسايل كمك آموزشي:
 )aدر شروع نیم سال تحصیلي ،شوراي گروه در رابطه با بررسي و تجهیز وسائل كمك آموزشیي
تشكیل میگردد(.مطلوب)
 )bاعضاي هیأت علمي در مواقع لزوم ،نیاز خود را به مدیر گروه اعالم مي كنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cامكانات آموزشي در صورت تأمین اعتبار تهیه مي شود(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 7-2مالک سمینارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه
رديف

مطلوب

2

شركت اعضاي هیأت علمي و محققین در برگزاري سمینار:
 )aبیییش از  81درصیید اعضییاي هیییأت علمییي و محققییین مربییوط بییه رشییته در سییمینار شییركت مییي
كنند(.مطلوب)
 )bاعضاي هیأت علمي و دانشجویان مربوط به گروه در سمینار شركت مي كنند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cاعضاي هیأت علمي در سمینار شركت مي كنند(.نامطلوب)

3

تعداد سمینارهاي برگزارشده:
 )aیك سمینار در پایان هر نیم سال تحصیلي(.مطلوب)
 )bیك سمینار در پایان هر سال تحصیلي(.نسبتا ً مطلوب)
 )cكمتر از یك سمینار در هر سال تحصیلي(.نامطلوب)

4

استفاده از نتايج سمینارهاي برگزار شده:
 )aپس از پایان سیمینار كمیتیه وییژه اي تشیكیل و نتیایج سیمینار را بررسیي و دسیتاوردهاي آن را در
اختیار ذینفعان قرار مي دهد(.مطلوب)
ً
 )bنتایج سمینار بصورت مقاله در اختیار ذینفعان قرار مي گیرد(.نسبتا مطلوب)
 )cنتایج سمینار منتشر نمي شود(.نامطلوب)

5

تشويق و ترغیب دانشجويان در برگزاري همايش هاي دانشجويي:
 )aتشییوی دانشییجویان بییه تشییكیل كمیتییه دانشییجویي و حمایییت آنییان و در اختیییار گذاشییتن امكانییات و
تجهیزات الزم براي آنان توسط مدیر گروه و اعضاي هیأت علمي(.مطلوب)
 )bتشوی دانشجویان به تشكیل كمیته دانشجویي(.نسبتا ً مطلوب)
 )cسیاسییییت ویییییژه اي بییییراي مشییییاركت دانشییییجویان در برگییییزاري سییییمینارهاي دانشییییجویي وجییییود
ندارد(.نامطلوب)
جمع امتیازات:

87

نسبتا ً مطلوب

1

وجود ساز و كار مدون و مستند در خصوص سیاست هاي گروه در برگزاري سمینار ها:
 )aكمیته اجرایي دائمي در خصوص برگزاري سمینارها وجود دارد(.مطلوب)
 )bبطییور مییوردي یییك كمیتییه اجرایییي سییمینار تشییكیل و امییور مربییوط بییه سییمینارها را پیگیییري مییي
نماید(.نسبتا ً مطلوب)
 )cبندرت در گروه سمینار تشكیل مي شود(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر

جدول  : 7-3مالک قراردادهاي پژوهشي
رديف

مطلوب

2

تعداد قرار دادهاي پژوهشي با ساير سازمان هاي ذيربط:
 )aبیش از  81درصد اعضاء از طری عقد قرارداد با سایر سازمانها همكاري دارند(.مطلوب)
 )bبین 61-81درصد اعضاء از طری عقد قرارداد با سایر سازمانها همكاري دارند(.نسبتا ً مطلوب)
 )cکمتراز61در صد اعضاء از طری عقد قرارداد با سایر سازمانها همكاري دارند(.نامطلوب)

3

وجود ساز و كاري مشخص براي استفاده از قرارداد هاي پژوهشي:
 )aهنگام عقد قرارداد با سایر سازمان ها ،نیازهاي گروه در نظر گرفته مي شود(.مطلوب)
 )bدرصد معیني از اعتبارات مربوط به قرارداد در اختیار گروه قرار مي گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cاعتبارات مربوط به هر قرارداد ،مربوط به مجري طرح است(.نامطلوب)

4

فراهم آوردن تسهیالت به منظور عقد قرارداد پژوهشي:
 )aشرایط الزم بیراي عقید قراردادهیاي پژوهشیي بیین اعضیاء و سیازمان هیاي ذییربط ،كیامالً فیراهم
است(.مطلوب)
 )bبرخییي از اعضییاي هیییأت علمییي از شییرایط الزم بییراي عقیید قراردادهییاي پژوهشییي بهییره منیید مییي
شود(.نسبتا ً مطلوب)
 )cدر عقد قراردادهاي پژوهشي ،همكاري از طرف مدیر گروه صورت نمي گیرد(.نامطلوب)
جمع امتیازات:
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نسبتا ً مطلوب

1

وجود ساز و كار مدون و مستند براي وضع و اجراي قراردادهاي پژوهشي:
 )aهر نوع قرارداد مربوط به پژوهش اعضاي هیأت علمي و گروه در شوراي پژوهشي مطرح وبه
تصویب مي رسد(.مطلوب)
 )bقراردادهاي پژوهشي اعضاي هیأت علمي با سیایر سیازمان هیاي ذییربط بیا اطیالع میدیر گیروه و
شوراي پژوهشي صورت مي گیرد(.نسبتا ً مطلوب)
 )cشییوراي پژوهشییي در جریییان عقیید قییرارداد پژوهشییي اعضییاي هیییأت علمییي بییا سییایر سییازمان هییا
نیست(.نامطلوب)

نامطلوب

نشانگر
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