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  مجموعه عوامل ،مالكها و نشانگرهاي ارزيابي دروني - 1               
 

 اهداف، جايگاه سازماني،مديريت و تشکيالت:عامل  

 هانشانگر ها مالك

   وجود اهداف صريح و مدون در گروه1/1/1
   تناسب اهداف گروه با نيازهاي فرد و جامعه 1/1/2
   مشاركت اعضاي هيأت علمي در تدوين اهداف گروه1/1/3

   اهداف گروه1/1

   وجود سازوكار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه 1/1/4
  ير گروه هاي فردي مد  ويژگي1/2/1
    عملكرد مدير گروه  1/2/2
   وجود ساز و كاري مشخص در خصوص ارزيابي عملكرد مدير گروه1/2/3
   نحوه انتخاب مديرگروه1/2/4
  رضايت اعضاي هيأت علمي از مدير گروه 1/2/5

 مديريت گروه1/2

   رضايت دانشجويان از مدير گروه 1/2/6
  اجراي وظايف گروهريزي و   برنامهچگونگي 1/3/1
   كاركردهاي گروه1/3  ارزيابي عملكرد گروهچگونگي   1/3/2
  هاي گروه ريزي، اجرا وارزيابي فعاليت  مشاركت اعضا هيأت علمي در برنامه1/3/3
   روند توسعه اعضاي هيأت علمي گروه1/4/1
  روند توسعه منابع كالبدي گروه1/4/2

   روند توسعه گروه در سه1/4
سال گذشته

  هاي دانش افزايي عضاء هيأت علمي در دوره مشاركت ا1/4/3
   تدوين برنامه توسعه نيروي  انساني متخصص مورد نياز گروه1/5/1
  هاي گروه  تدوين برنامه توسعه فعاليت1/5/2

   برنامه توسعه گروه براي1/5
پنج سال آينده

   تدوين برنامه توسعه منابع كالبدي گروه1/5/3
  ها و ضوابط مدون در گروه نامه  وجود آئين1/6/1

گروهها و مصوبات  نامه  آئين1/6
  ها وضوابط موجود  نامه اعضا هيأت علمي گروه به آئين رعايت و پايبندي1/6/2

   هاي دانشكده يا دانشگاه و ارائه خدمات تخصصي به آنها  تعامل گروه با سايرگروه1/7/1

  ها  هاي همسان در ساير دانشگاه ا گروه تعامل گروه ب1/7/2
هاي برون گروهي   فعاليت1/7
  روهگ

  ريزي آموزشي ينه مديريت و برنامههاي ذيربط در زم  تعامل گروه با سازمان1/7/3
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 تشکيالت اهداف،جايگاه سازماني،مديريت و:عامل

 نشانگرها ها مالك

  هاي   نقش گروه درفعاليت1/8  آموزشي و پژوهشي گروههاي   توجه به كارآفريني در فعاليت1/8/1
   التحصيالن هاي كارآفريني دانشجويان و فارغ هاي گروه از فعاليت  حمايت1/8/2  كارآفريني

   هيأت علمي تناسب فضاي آموزشي ـ پژوهشي با نيازهاي 1/9/1

   دانشجويانتناسب فضاي آموزشي ـ پژوهشي با نيازهاي 1/9/2

  هيأت علمينات و تجهيزات آموزشي با نيازهاي  تناسب  امكا1/9/3

   دانشجويان  تناسب  امكانات و تجهيزات آموزشي با نيازهاي1/9/4

  هيأت علمياي با نيازهاي    تناسب امكانات و خدمات رايانه1/9/5

  
   امكانات و تجهيزات  گروه1/9

   دانشجوياناي با نيازهاي تناسب امكانات و خدمات رايانه 1/9/6

  منابع مالي مورد استفاده1/10   وجود اعتبار مالي مشخص براي گروه 1/10/1
   جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه 1/10/2  گروه

 
 

 هيأت علمي: عامل
 ها مالك نشانگرها

   تركيب  اعضاي هيأت علمي گروه از نظر مرتبه علمي و سابقه كار 2/1/1

   به دانشجويان به تفكيك مقاطع  نسبت اعضاي هيأت علمي2/1/2
 تركيب اعضاء هيأت 2/1

  علمي
 متوسط تعداد واحدهاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي در هر ترم تحصيلي 2/2/1

  در گروه مربوطه در سه سال گذشته
هاي ديگر   متوسط تعداد واحدهاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي در گروه2/2/2
  در سه سال گذشته) دروس سرويسي(

  هاي آموزشي  فعاليت2/2

   سال گذشته درسه هيأت علمي اعضا توسط علمي درمجالت شده چاپ هاي مقاله  متوسط2/3/1
هاي تخصصي منتشر شده به وسيله اعضاي هيأت علمي   متوسط  تعداد كتاب2/3/2
  در سه سال گذشته) تأليف ـ ترجمه(
  سال گذشتههاي پژوهشي  مورد اجرا در سه   متوسط  تعداد طرح2/3/3

  هاي پژوهشي   فعاليت2/3

   اختصاص زمان مشخص توسط اعضاء هيأت علمي جهت مشاوره دانشجويان 2/4/1

   رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اعضاء هيأت علمي 2/4/2

ارتباط اعضاء هيأت  2/4
  دانشجويانعلمي با
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 دانشجويان: عامل

 مالك نشانگرها

  ده در گروه ميانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته ش3/1/1
   ميانه رتبه انتخاب رشته دانشجويان پذيرفته شده در گروه3/1/2

  هاي آموزشي گروه شدگان با ظرفيت دوره  تناسب تعداد پذيرفته3/1/3

   ميانگين معدل دانشجويان گروه بر حسب مقاطع تحصيلي3/1/4

، انصرافي و اخراجي به كل دانشجويان در  نسبت دانشجويان مشروطي3/1/5
  هر مقطع تحصيلي

  پذيرش و پيشرفت تحصيلي 3/1
  دانشجويان

هاي   مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي ـ يادگيري و فعاليت3/2/1
  پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه

 تعامل دانشجويان با اعضاء 3/2
  علمي هيأت

   آگاهي دانشجويان از ماهيت رشته تحصيلي و بازاركار آن 3/3/1

    عالقه  دانشجويان به رشته تحصيلي 3/3/2
 آگاهي دانشجويان نسبتو  عالقه 3/3

  به رشته تحصيلي و بازاركار آن
 
 

 هاي درسي مورد اجرا هاي آموزشي و برنامه دوره: عامل

 ها مالك نشانگرها
هاي   دوره دقيق و مدون در گروه در خصوص هدافوجودا  4/1/1

  آموزشي گروه 
آموزشي و بازآموزي متناسب با نيازهاي  جديد هاي   ارائه دوره4/1/2

    و تحوالت علمي روز جامعه

   وا هدافهاي آموزشي گروه  دوره4/1
  آن

  ها با تخصص اعضاي هيأت علمي  تناسب دوره4/2/1

  ها با تجهيزات و امكانات گروه   تناسب دوره4/2/2
ها با امكانات مادي   تناسب  دوره4/2
  نيروي انساني گروه و

ها  با نيازهاي فرد و جامعه از نظر  هاي درسي دوره  تناسب برنامه4/3/1
  اعضاي هيأت علمي

ها  با نيازهاي فرد و جامعه از نظر  هاي درسي دوره   تناسب برنامه4/3/2
  دانشجويان 

زهاي فرد و جامعه از نظر ها با نيا هاي درسي دوره  تناسب برنامه4/3/3
  آموختگان دانش

تناسب برنامه درسي دوره ها  4/3
  نيازهاي فرد وجامعه با
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 هاي درسي مورد اجرا هاي آموزشي و برنامه دوره: عامل

 ها مالك نشانگرها

هاي آموزشي گروه با نيازهاي فرد وجامعه از نظر   تنوع دروس دوره4/4/1
  اعضاء هيأت علمي 

هاي آموزشي گروه با نيازهاي فرد و جامعه از   تنوع دروس دوره4/4/2
  نظر دانشجويان 

هاي آموزشي گروه با نيازهاي فرد و جامعه از    تنوع دروس دوره4/4/3
  آموختگان  نظر دانش

  هاي درسي پذيري برنامه انعطاف 4/4
  معهها نسبت به نيازهاي فردوجا دوره

 

  يادگريي-فرايند ياددهي: عامل

  ها مالك نشانگرها

  هاي متنوع تدريس   استفاده اعضاء هيأت علمي از روش5/1/1

    رضايت دانشجويان از نحوه تدريس اعضاي هيأت علمي 5/1/2
   راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري در5/1

  تدريس
   در دسترس بودن وسايل كمك آموزشي براي تدريس5/2/1
  وسايل كمك آموزشي استفاده  اعضاي هيأت علمي از  5/2/2
 رضايت دانشجويان از ميزان استفاده وسايل كمك آموزشي توسط 5/2/3

  اعضاي هيأت علمي

فناوري اطالعات و   استفاده از 5/2
  ند تدريسي فراارتباطات در

  هاي متنوع ارزشيابي    استفاده اعضاي هيأت علمي از شيوه5/3/1
هاي به كار گرفته شده در سنجش    رضايت دانشجويان از روش5/3/2

  رفت تحصيليپيش

  هاي ارزشيابي پيشرفت شيوه 5/3
  تحصيلي

 وجود ساز و كار بررسي نتايج پيشرفت تحصيلي دانشجويان در 5/4/1
  گروه 

هاي    رضايت دانشجويان از نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي5/4/2
  پيشرفت تحصيلي 

   بازخورد نتايج پيشرفت تحصيلي به5/4
  دانشجويان
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 آموختگان دانش: عامل

 ها مالك نشانگرها

آموختگان راه يافته به مقاطع باالتر نسبت به كل   دانش نسبت6/1/1
  آموختگان داوطلب ادامه تحصيل  دانش

  آموختگان ادامه تحصيل دانش6/1

  آموختگان هاي تخصصي دانش كارفرمايان ازسطح دانش و مهارت رضايت 6/2/1

  آموختگان  كارفرمايان  از عالقه به كار، تعهد و وجدان كاري دانشرضايت 6/2/2
  آموختگان هاي ارتباطي دانش  رضايت كارفرمايان از توانايي6/2/3

 نظر كارفرمايان درباره سطح دانش 6/2
  آموختگان هاي دانش وتوانايي

  آموختگان هاي  منتشره به وسيله دانش  متوسط تعداد عناوين كتاب6/3/1
  هاي چاپ شده در مجالت علمي  ط تعداد عناوين مقاله متوس6/3/2
  هاي علمي  متوسط تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس6/3/3

  آموختگان انشدوآثارعلمي  ها مقاله 6/3
  )تحصيالت تكميلي(
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  مورد ارزيابيعواملدربارهقضاوتلزامات جهتا  -2
  

  مديريت و تشكيالتجايگاه سازماني،اهداف،:اول عامل

  روه وجود اهداف صريح و مدون در گ1/1/1
  . باشد هاي گروه به طوراندازه پذيرتصريح شده و سند آن در گروه موجود مي هدف: مطلوب

  .  را به طورضمني مد نظر دارندهايي هدفهاي گروه كامالً تصريح شده نيست ولي اعضاء گروه هدف: نسبتاً مطلوب

  .باشد به طور صريح و مدون موجود نميهاي گروه  هدف: نامطلوب

   هداف گروه با نيازهاي فرد و جامعه تناسب ا2/1/1

  . پاسخگوي نيازهاي فرد و جامعه است كامالًاهداف گروه : مطلوب

  .  پاسخگوي نيازهاي فرد و جامعه استاهداف گروه نسبتاً: نسبتاً مطلوب

  .باشد تناسب اهداف گروه با نيازهاي فرد و جامعه كم مي: نامطلوب

  ن اهداف گروهت علمي در تدويأ مشاركت اعضاء هي3/1/1

  . اند كامالً مشاركت داشته علمي در تدوين اهداف گروه تأاعضاء هي: مطلوب

  . اند ت علمي نسبتا درتدوين اهداف گروه مشاركت داشتهأاعضاء هي :نسبتاً مطلوب

  . اند ت علمي به ميزان كم در تدوين اهداف گروه مشاركت داشتهأاعضاء هي: نامطلوب

  ص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف وجود ساز و كار مشخ4/1/1

  . ساز و كار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه وجود دارد: مطلوب

  . ساز و كار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه وجود ندارد: نامطلوب
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  هاي فردي مدير گروه   ويژگي1/2/1

  دكتري : مطلوب            

   تر از دكتري پايين: نامطلوب                

  

  دانشيار يا باالتر : مطلوب          

  استاديار: نسبتاًمطلوب               

  پايين تر از استاديار : نامطلوب                       

        

   سال يا بيشتر 10: مطلوب       

   سال 10 تا 5بين : نسبتاً مطلوب                                  

   سال5كمتر از : نامطلوب               

   سسات آموزش عاليؤها و م نامه مديريت دانشگاه  نحوه عملكرد مدير گروه در راستاي آئين2/2/1

  .رساند نامه به انجام مي وظايف مربوط به مدير گروه را طبق آئينمدير گروه كامالً و به طور مرتب: مطلوب

هاي گروه، تجديد  نيمساالنه جهت امور جاري، نظارت بر فعاليت/ نهتهيه برنامه اجرايي ساال:  اين وظايف شامل

گزارش آن به مراجع ذيربط، شناسايي نيازهاي مصوبات و هاي درسي، تشكيل جلسات گروه و ارسال  نظر در برنامه

 انشكده،ها و نشريات مورد نياز گروه به رئيس د كتاب مالي گروه و تالش در جهت رفع آنها، پيشنهاد تهيه لوازم،

هاي پژوهشي اعضاء گروه در شوراي پژوهشي گروه و دانشكده، ارزيابي  تالش و همكاري جهت تصويب طرح

  . باشد هاي آنها به رئيس دانشكده مي كار ساالنه اعضاء گروه و ارسال گزارش فعاليت

  . رساند نامه را به انجام مي مدير گروه نسبتا و گاهاً وظايف ذكر شده در آيين: نسبتاً مطلوب

. رساند نامه را به انجام مي مدير گروه به ندرت و به ميزان كم، وظايف ذكر شده در آيين: نامطلوب

مدرك    
 
 
 
 
 
 

 
  علميمرتبه

 
 
 
 
 
 
 

 آارسابقه 
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   وجود سازوكاري مشخص در خصوص ارزيابي عملكرد مدير گروه 3/2/1

  .  در گروه سازوكار مشخصي در خصوص ارزيابي عملكرد مدير گروه وجود دارد: مطلوب

  . ار مشخصي در خصوص ارزيابي عملكرد مدير گروه وجود ندارددر گروه سازوك: نامطلوب

  گروه نحوه انتخاب مدير 4/2/1

  انتخابي : مطلوب

  انتصابي : نامطلوب

  ت علمي از مدير گروه أ  رضايت اعضاء هي5/2/1

  . شود   برآورده ميت علمي از مدير گروه كامالًأانتظارات اعضاء هي: مطلوب

  . شود  برآورده ميت علمي از مدير گروه نسبتاًأاء هيانتظارات اعض: نسبتاً مطلوب

  . شود ت علمي از مدير گروه به ميزان كم برآورده ميأانتظارات اعضاء هي: نامطلوب

    رضايت دانشجويان از مدير گروه 6/2/1

  . شود  برآورده ميانتظارات دانشجويان از مدير گروه  كامالً:  مطلوب

  .شود  برآورده ميويان از مدير گروه نسبتاًانتظارات دانشج: نسبتاً مطلوب

  .شود انتظارات دانشجويان از مدير گروه به ميزان كم برآورده مي: نا مطلوب

   )هاي موجود نامه مطابق با آيين(ريزي و اجراي وظايف گروه   نحوه برنامه1/3/1

هاي  نامه  مطابق با آيين(  به خودريزي و اجراي وظايف مربوط شوراي گروه كامالً وبه طورمرتب به برنامه: مطلوب

  .پردازد مي) ابالغ شده به گروه

مورد اصالح  اعالم نظر در هاي آموزشي و پژوهشي، بررسي و هماهنگ ساختن فعاليت: اين وظايف شامل 

هاي  تحقيق اعضاء، بررسي طرح ساعات تدريس و  درباره ارزيابي واعالم نظر تعيين محتواي دروس، و ها سرفصل

 هاي علمي اعضاء، موريتأهاي مطالعاتي و م  و پيشنهاد آن به شوراي دانشكده، بررسي فرصتءي اعضاتحقيق
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ارزيابي ساالنه كار گروه، انتخاب اساتيد راهنما جهت مشاوره و رفع مشكالت دانشجويان، اعتالي سطح پژوهشي 

  . باشد هاي دانشجويان مي ها و نظارت، هدايت و ارتقاء فعاليت نامه پايان

  . نمايد  وگاهاً به وظايف مربوط به خود عمل ميشوراي گروه نسبتاً :نسبتاً مطلوب

  . نمايد شوراي گروه به ندرت وبه ميزان كم به وظايف مربوط به خود عمل مي: نامطلوب

     چگونگي ارزيابي عملكرد گروه2/3/1

اخته و گزارش آن را به شوراي هاي گروه پرد شوراي گروه به طور مرتب به ارزيابي ساالنه فعاليت: مطلوب

  . دارد  پژوهشي دانشكده ارسال ميـآموزشي 

  . نمايد هاي خود پرداخته و گزارش آن را ارسال مي گروه گهگاه به ارزيابي ساالنه فعاليت: نسبتاً مطلوب

  . پردازد هاي خود مي گروه به ندرت به ارزيابي ساالنه فعاليت: نامطلوب

  هاي گروه ريزي، اجرا و ارزيابي فعاليت نامه مشاركت اعضاء در بر3/3/1

  . هاي گروه  مشاركت دارند ريزي، اجرا و ارزيابي فعاليت ت علمي به طور مرتب در برنامهأاعضاء هي: مطلوب

  . هاي گروه مشاركت دارند ريزي، اجرا و ارزيابي فعاليت برنامه ت علمي گهگاه درأاعضاء هي: نسبتاً مطلوب

  . هاي گروه مشاركت دارند ريزي، اجرا و ارزيابي فعاليت ت علمي به ندرت در برنامهأاعضاء هي: نا مطلوب

  ) در سه سال گذشته( ت علمي گروهأ  روند توسعه اعضاء هي4/1/١

  .هاي علمي آن  توسعه داشته است  متناسب با فعاليتنيروي انساني متخصص گروه كامالً: مطلوب

  . هاي علمي آن متناسب بوده است  با فعاليتخصص گروه  نسبتاًتوسعه نيروي انساني مت:  مطلوبنسبتاً

  . هاي علمي آن داشته  است توسعه نيروي انساني متخصص گروه تناسب كمي با فعاليت: نامطلوب

 ) در سه سال گذشته(  روند توسعه منابع كالبدي گروه 2/4/1

  .بوده استدر سه سال گذشته كامالً مناسب كالبدي گروه  توسعه منابع :مطلوب

  . مناسب بوده استنسبتاًدر سه سال گذشته توسعه منابع كالبدي گروه :  مطلوبنسبتاً
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  .  استدر سه سال گذشته كم بودهروه توسعه منابع كالبدي گ: نامطلوب

  افزايي هاي دانش ت علمي در دورهأ مشاركت اعضاء هي3/4/1

هاي آموزشي و سمينارهاي  دوره  علمي خود درءيي وارتقاافزا مرتب جهت دانش ت علمي گروه به طورأ هيءاعضا: مطلوب

  . اند داخلي و خارجي شركت داشته

هاي آموزشي و   علمي خود در دورهءافزايي و ارتقا ت علمي گروه گهگاه جهت دانشأاعضاء هي: نسبتاً مطلوب

  . اند سمينارهاي داخلي و خارجي شركت داشته

هاي آموزشي و   علمي خود در دورهءافزايي و ارتقا ت جهت دانشت علمي گروه به ندرأاعضاء هي: نا مطلوب

  . اند سمينارهاي داخلي و خارجي شركت داشته

   تدوين برنامه توسعه منابع انساني متخصص مورد نياز گروه1/5/1

  . اي تدوين نموده است گروه براي توسعه نيروي انساني متخصص مورد نياز خود، برنامه: مطلوب

  . هايي  را به عمل آورده است بيني گروه در خصوص توسعه نيروي انساني متخصص پيش: نسبتاً مطلوب

  . اي تدوين ننموده است برنامه گروه براي توسعه نيروي انساني متخصص موردنياز خود،: نامطلوب

  هاي گروه   تدوين برنامه توسعه فعاليت2/5/1

  . ين نموده استاي تدو هاي خود، برنامه گروه براي توسعه فعاليت: مطلوب

  . هايي  را به عمل آورده است بيني هاي گروه پيش گروه در خصوص توسعه فعاليت: نسبتاً مطلوب

  . اي تدوين ننموده است برنامه هاي خود، گروه براي توسعه فعاليت: نامطلوب

    تدوين برنامه توسعه منابع كالبدي گروه3/5/1

  . اي تدوين نموده است برنامه  خود،منابع كالبديگروه براي توسعه : مطلوب

  . هايي را به عمل آورده است بيني  خود پيشمنابع كالبديگروه در خصوص توسعه : نسبتاً مطلوب

    .اي تدوين ننموده است برنامه  خود،منابع كالبديگروه  براي توسعه : نامطلوب
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  ها و ضوابط مدون در گروه  نامه  وجود آيين1/6/1

اي از آن  در  هايي است كه نسخه نامه گروه در خصوص امور جاري، بر اساس آيينتصميمات شوراي : مطلوب

  . باشد گروه موجود مي

باشد   گروه ميءتصميمات شوراي گروه در خصوص امور جاري، بر اساس ضوابط مورد توافق اعضا:  مطلوبنسبتاً

  .باشد اما اين ضوابط به طور مدون در گروه موجود نمي

  .گيري در خصوص امور جاري گروه وجود ندارد نامه يا ضوابطي براي تصميم آييندر گروه : نامطلوب

  ضوابط گروه  ها و نامه  رعايت و پايبندي به آيين2/6/1  

  . شود  توسط اعضاء گروه رعايت ميها و ضوابط كامالً نامه آيين: مطلوب   

  . شود ت مي توسط اعضاء گروه رعايضوابط نسبتاً ها و نامه آيين: نسبتاً مطلوب

  . شود ها و ضوابط به ميزان كم توسط اعضاء گروه رعايت مي نامه آيين: نامطلوب

  هاي دانشكده يا دانشگاه  تعامل گروه با ساير گروه 1/7/1

هاي دانشكده يا دانشگاه برگزار نموده و به ارائه  گروه بطور مرتب جلسات مشتركي را با ساير گروه: مطلوب

  . اي پرداخته است خدمات تخصصي و مشاوره

هاي دانشكده يا دانشگاه برگزار نموده و به ارائه  گروه گهگاه جلسات مشتركي را  با ساير گروه: نسبتاً مطلوب

  . اي پرداخته است خدمات تخصصي و مشاوره

خدمات هاي دانشكده يا دانشگاه برگزار نموده و به ارائه  گروه به ندرت جلسات مشتركي را با ساير گروه: نامطلوب

  . اي پرداخته است تخصصي و مشاوره

  ها هاي همسان در ساير دانشگاه  تعامل گروه با گروه2/7/1

در زمينه مديريت و ها  هاي همسان ساير دانشگاه گروه به طور مرتب جلسات مشتركي را  با گروه: مطلوب

  . برگزار نموده استريزي آموزشي و مسائل مربوط  برنامه
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ريزي  در زمينه مديريت و برنامهها  هاي همسان ساير دانشگاه گهگاه جلسات مشتركي را با گروهگروه : نسبتاً مطلوب

  .  برگزار نموده استآموزشي و مسائل مربوط

ريزي  در زمينه مديريت و برنامهها  هاي همسان ساير دانشگاه گروه به ندرت جلسات مشتركي را با گروه: نامطلوب

  . نموده است برگزار آموزشي و مسائل مربوط

  ريزي آموزشي هاي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه  تعامل گروه با سازمان7/1/٣

و ريزي آموزشي  هاي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه گروه به طور مرتب جلسات مشتركي را با سازمان: مطلوب

  . برگزار نموده استمسائل مربوطه 

و ريزي آموزشي  هاي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه ا با سازمانگروه گهگاه جلسات مشتركي ر: نسبتاً مطلوب

  . برگزار نموده استمسائل مربوطه 

و ريزي آموزشي  هاي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه گروه به ندرت جلسات مشتركي را با سازمان: نامطلوب

  . برگزار نموده استمسائل مربوطه 

  هاي آموزشي و پژوهشي گروه  توجه به كارآفريني در فعاليت1/8/1

هاي آموزشي و پژوهشي خود از طريق ارائه تكدرس يا انجام  در برنامه گروه در خصوص كارآفريني،: مطلوب

  .هاي پژوهشي اقدام نموده است طرح

  . هايي را در اين خصوص براي دانشجويان برگزار كرده است گروه سمينارها و نشست: نسبتاً مطلوب

  . ، طرح پژوهشي يا سميناري را در اين خصوص ارائه نكرده استگروه درس: نامطلوب

  هاي كارآفريني دانشجويان و فارغ التحصيالن  هاي گروه از فعاليت  حمايت8/1/٢

  . هاي كارآفريني دانشجويان و فارغ التحصيالن بعمل آورده است از فعاليت هاي الزم را گروه حمايت: مطلوب

  . كرده استهاي كارآفريني دانشجويان و فارغ التحصيالن حمايت  ز فعاليت اگروه نسبتاً:  مطلوبنسبتاً

  . هاي كارآفريني دانشجويان و فارغ التحصيالن بعمل نياورده است هاي الزم را از فعاليت گروه حمايت: نامطلوب
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  هيأت علميپژوهشي با نيازهاي ـ    تناسب فضاي آموزشي 1/9/1

  .  برآورده كرده استت علمي را كامالًأه، انتظارات اعضاء هيفضاي آموزشي و پژوهشي گرو: مطلوب

  .  برآورده كرده استنسبتاً ت علمي راأفضاي آموزشي و پژوهشي گروه، انتظارات اعضاء هي: نسبتاً مطلوب

  .ت علمي را به ميزان كم برآورده كرده استأفضاي آموزشي و پژوهشي گروه، انتظارات اعضاء هي: نامطلوب

  ب فضاي آموزشي ـ پژوهشي با نيازهاي دانشجويان  تناس2/9/1

  .  برآورده كرده است را كامالً نيازهاي دانشجويانفضاي آموزشي و پژوهشي گروه،: مطلوب

  .  برآورده كرده استنسبتاً رانيازهاي دانشجويان فضاي آموزشي و پژوهشي گروه، : نسبتاً مطلوب

  .را به ميزان كم برآورده كرده استي دانشجويان نيازهافضاي آموزشي و پژوهشي گروه، : نامطلوب

  هيأت علمي تناسب امكانات و تجهيزات آموزشي با نيازهاي 3/9/1

  .  برآورده كرده استت علمي را كامالًأامكانات و تجهيزات آموزشي گروه، انتظارات اعضاء هي: مطلوب

  . برآورده كرده استت علمي را نسبتاًأيامكانات و تجهيزات آموزشي گروه، انتظارات اعضاء ه: نسبتاً مطلوب

  .ت علمي را به ميزان كم برآورده كرده استأامكانات و تجهيزات آموزشي گروه، انتظارات اعضاء هي: نامطلوب

  تجهيزات آموزشي با نيازهاي دانشجويان تناسب امكانات و 4/9/1

  .  برآورده كرده استرا كامالًنيازهاي دانشجويان امكانات و تجهيزات آموزشي گروه، : مطلوب

  . برآورده كرده استرا نسبتاًنيازهاي دانشجويان امكانات و تجهيزات آموزشي گروه، : نسبتاً مطلوب

  .را به ميزان كم برآورده كرده استنيازهاي دانشجويان امكانات و تجهيزات آموزشي گروه، : نامطلوب

  هيأت علمياي با   تناسب امكانات و خدمات رايانه5/9/1

  .  برآورده كرده استت علمي را كامالًأاي گروه، انتظارات اعضاء هي امكانات و خدمات رايانه: طلوبم

  .  برآورده كرده استت علمي را نسبتاًأاي گروه، انتظارات اعضاء هي امكانات و خدمات رايانه: نسبتاً مطلوب
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 و نيازهاي دانشجويان را به ميزان كم ت علميأانتظارات اعضاء هي امكانات و تجهيزات آموزشي گروه،: نامطلوب

  . برآورده كرده است

  دانشجوياناي با نيازهاي   تناسب امكانات و خدمات رايانه6/9/1

  .  برآورده كرده است را كامالًدانشجوياناي گروه، نيازهاي  امكانات و خدمات رايانه: مطلوب

  .  برآورده كرده استرا نسبتاًنشجويان دااي گروه، نيازهاي  امكانات و خدمات رايانه: نسبتاً مطلوب

  . نيازهاي دانشجويان را به ميزان كم برآورده كرده است  گروه،خدمات رايانه ايامكانات و : نامطلوب

   وجود اعتبار مالي مشخص براي گروه 1/10/1

  .باشد گروه ازمحل بودجه تخصيصي دانشكده داراي اعتبار مالي مشخص مي: مطلوب

  . باشد ز محل بودجه تخصيصي دانشكده داراي اعتبار مالي مشخص نميگروه ا: نامطلوب

 ) در سه سال گذشته( جذب منابع مالي خارج از دانشگاه 2/10/1

منابع  هاي پژوهشي يا ارائه خدمات تخصصي، ، طرحافزايي دانشهاي  اجراي دوره گروه از طريق طراحي و: مطلوب

  . مالي خارج از دانشگاه را جذب نموده است

  .گروه اقدامي در جهت جذب منابع مالي خارج از دانشگاه به عمل نياورده است: نامطلوب

  

  ت علميأعامل هي
  ت علمي از نظرمرتبه علمي و سابقه كارأ هيء تركيب اعضا1/2/١

  شتر  بيسال و10ت علمي و بيشتر داراي سابقه كار آموزشي أاعضاء هي% 60: مطلوب           

  سال و بيشتر 10ت علمي داراي سابقه كار آموزشي أاعضاء هي% 40- 59: مطلوباً نسبت     سابقه کار 

   سال و بيشتر 10ت علمي داراي سابقه كار آموزشي أاعضاء هي% 40كمتر از : نامطلوب                  
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  و بيشتر دانشيار و باالتر  % 50:مطلوب             

  شيار و باالتر دان% 25-49:نسبتاً مطلوب     مرتبه علمي 

  دانشيار و باالتر  % 25كمتر از : نا مطلوب                             

 

  ت علمي  به دانشجويان به تفكيك مقاطع أ نسبت اعضاء هي1/2/٢

   و كمتر 10 به 1: مطلوب                 

  20 به 1 الي 10 به 1: نسبتاً مطلوب                   

   و بيشتر20 به 1: نامطلوب                  

  

  و كمتر 5 به 1: مطلوب                  

  10 به1تا 5 به 1: نسبتاً مطلوب                                      

  و بيشتر10 به 1: نامطلوب                                     

   در سه سال گذشتهت علمي در گروهأ متوسط  تعداد واحدهاي تدريس شده اعضاء هي2/2/١

  ت علمي در هر ترم أ به ازاء هر عضو هي يا كمتر واحد10: مطلوب

  ت علمي در هر ترم أ واحد به ازاء هر عضو هي10-16: نسبتاً مطلوب

  ت علمي در هر ترم أ واحد به ازاء هر عضو هي16بيشتر از : نامطلوب

  روه هاي ديگر در سه سال گذشتهت علمي در گأاعضاء هيتعداد واحدهاي تدريس شده متوسط   2/2/٢

   به ازاء هر عضو هيأت علمي در هر ترم  يا كمتر واحد2: مطلوب

   به ازاء هر عضو هيأت علمي در هر ترم 2- 4: نسبتاً مطلوب

   واحد و بيشتر به ازاء هر عضو هيأت علمي در هر ترم 4: نامطلوب

 
ارشدكارشناسي   
 و دكتري

 كار شناسي
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در سه )  ترجمهـليف أت( علمي هاي تخصصي منتشره توسط اعضاء هيأت  متوسط تعداد كتاب3/2/١

  سال گذشته

   كتاب و بيشتر به ازاء هر عضو هيأت علمي 1: مطلوب

   كتاب به ازاء هر عضو هيأت علمي 5/0- 1: نسبتاً مطلوب

   كتاب به ازاء هر عضو هيأت علمي 5/0از كمتر : نامطلوب

   سه سال گذشتههاي چاپ شده در مجالت علمي توسط اعضاء هيأت علمي در متوسط مقاله 2/3/2

   مقاله و بيشتر به ازاء هر عضو هيأت علمي 6: مطلوب

   مقاله به ازاء هر عضو هيأت علمي 3- 6: نسبتاً مطلوب

   مقاله به ازاء هر عضو هيأت علمي 3كمتر از : نامطلوب

  هاي پژوهشي به پايان رسيده در سه سال گذشته  سرانه تعداد طرح3/3/2

  ء هر عضو هيأت علمي  طرح و بيشتر به ازا2: مطلوب

   طرح به ازاء هر عضو هيأت علمي1- 2: نسبتاً مطلوب

   طرح به ازاء هر عضو هيأت علمي1كمتر از : نامطلوب

 هيأت علمي جهت مشاوره ءبه وسيله اعضا) طبق برنامه اعالم شده( اختصاص زمان مشخص  4/2/١

  و راهنمايي دانشجويان

براي مشاوره و راهنمايي دانشجويان ) طبق برنامه( هيأت علمي اعضاءاكثريت اي به وسيله  زمان ويژه: مطلوب

  .اختصاص داده شده است

براي مشاوره و راهنمايي ) طبق برنامه(هيأت علمي ء اي به وسيله برخي از اعضا زمان ويژه: نسبتاً مطلوب

  .دانشجويان اختصاص داده شده است

براي مشاوره و راهنمايي دانشجويان اختصاص ) طبق برنامه ( هيأت علميءاي به وسيله اعضا زمان ويژه: نامطلوب
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  .داده نشده است

    رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اعضاء هيأت علمي 2/4/2

  .  رضايت دارنددانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اعضاء هيأت علمي كامالً: مطلوب

  . رضايت دارنداعضاء هيأت علمي نسبتاًدانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره : نسبتاً مطلوب

  .دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اعضاء هيأت علمي  رضايت كمي دارند: نامطلوب

  

  عامل دانشجويان
   ميانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شده در گروه1/1/3

   كمتر و 1000ميانه : مطلوب                 

   2000- 1000ميانه: مطلوب نسبتاً                                        

  2000ميانه باالتر از : مطلوب نا                             

  

  تر كمو 10ميانه : مطلوب                              

  15-10ه ميان:  نسبتاًمطلوب                  

  15ميانه باالتر از : نامطلوب                   

 

   ميانه رتبه انتخاب رشته دانشجويان پذيرفته شده در گروه 1/3/٢

  

 

 

 كارشناسي

  كارشناسي ارشد

 كارشناسي

   و كمتر30ميانه : مطلوب            

 60-30ميانه : نسبتاً مطلوب            

 ٦٠ ميانه باالتر از: نامطلوب            
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  هاي آموزشي گروه  شدگان با ظرفيت دوره  تناسب تعداد پذيرفته3/1/3

  . باشد  متناسب ميهاي آموزشي آن كامالً شدگان در گروه با ظرفيت دوره تعداد پذيرفته: مطلوب

  . باشد  متناسب ميهاي آموزشي آن نسبتاً وه با ظرفيت دورهشدگان در گر تعداد پذيرفته: نسبتاً مطلوب

  .باشد هاي آموزشي آن كم مي ظرفيت دوره گروه با شدگان در تناسب تعدادپذيرفته: نامطلوب

   ميانگين معدل دانشجويان گروه بر حسب مقاطع تحصيلي3/1/3

  باالتر  ا ي16و بيشتر داراي معدل %  80: مطلوب                            

   يا باالتر16داراي معدل % 60-79: نسبتاً مطلوب        

   يا باالتر16داراي معدل % 60كمتر از : نامطلوب            

   و باالتر15و بيشتر داراي معدل  % 80: مطلوب        

   و باالتر15داراي معدل  %60-79: نسبتاً مطلوب             

   و باالتر15اراي معدل د% 60كمتر از:  مطلوب         نا    

  

  انصرافي و اخراجي به كل دانشجويان  در هر مقطع تحصيلي, نسبت دانشجويان مشروطي 1/3/٤

  تعداد كل دانشجويان  هر مقطع و كمتر % 10:مطلوب

  تعداد كل دانشجويان در هر مقطع % 15-10: نسبتاً مطلوب

  تعداد كل دانشجويان در هر مقطع % 15بيشتر از: نا مطلوب

 كارشناسي

 كارشناسي ارشد
  و دكتري

شدكارشناسي ار

  و كمتر10ميانه : مطلوب 

10-15ميانه : نسبتاً مطلوب   

1٥ميانه باالتر از : نامطلوب  



 57

  هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي گروه فعاليت يادگيري و  -هي مشاركت دانشجويان در فرايند يادد 2/3/١

  . يادگيري و پژوهش اعضاء هيأت علمي گروه رضايت بخش استـ مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي : مطلوب

ضاء هيأت علمي گروه نسبتا رضايت يادگيري و پژوهش اعـ مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي : نسبتاً مطلوب

  . بخش است

  . يادگيري و پژوهش اعضاء هيأت علمي گروه غير رضايت بخش استـ مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي : نامطلوب

   آن آگاهي دانشجويان از ماهيت رشته تحصيلي و بازار كار1/3/3

 كامل رشته تحصيلي و بازار كار آن آگاهي دانشجويان در بدو ورود و حين تحصيل در خصوص  ماهيت: مطلوب

  . را كسب مي كنند

در خصوص  ماهيت رشته تحصيلي و بازار آگاهي  نسبي دانشجويان در بدو ورود و حين تحصيل  : نسبتاً مطلوب

  . كنند كار آن كسب مي

 و بازار كار  به ميزان كم در خصوص  ماهيت رشته تحصيليو حين تحصيل دانشجويان در بدو ورود : نا مطلوب

  .كنند آن آگاهي كسب مي

  عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي 3/3/٢

  .  به رشته تحصيلي عالقه دارنددانشجويان كامالً: مطلوب

  .  به رشته تحصيلي  عالقه دارنددانشجويان نسبتاً: نسبتاً مطلوب

  . دانشجويان به رشته تحصيلي عالقه كمي دارند: نا مطلوب

  

  هاي درسي گروه آموزشي و برنامههاي  عامل دوره 

  موجوددوره هاي آموزشي وجود اهداف دقيق و مدون در گروه در خصوص  4/ 1/١

   باشد به طور دقيق و مدون در گروه در دسترس ميهاي آموزشي   هاي دوره هدف: مطلوب
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  د باش هاي آموزشي گروه در دسترس نمي در گروه اهداف دقيق و مدوني در خصوص دوره: مطلوبنا

   با توجه به نيازهاي جامعه و تحوالت علمي روز آموزشي و بازآموزي  جديدهاي  ارائه دوره1/4/٢

باز آموزي   و آموزشي جديد هاي  به طور مرتب دوره وتحوالت علمي روزگروه با توجه به نيازهاي جامعه: مطلوب

  .را براي افراد ذينفع و ذيربط ارائه كردهِاست

  .بازآموزي را ارائه كرده است آموزشي و جديد هاي هگاه دورهگروه گ: نسبتاً مطلوب

  . آموزشي و بازآموزي را ارائه كرده است جديدهاي گروه به ندرت دوره: مطلوبنا 

   با  تخصص اعضاء هيأت علمي ي آموزشي ارائه شده در گروه ها  تناسب دوره1/2/4

  .باشد  متناسب مي شده توسط گروه  كامالًارائهآموزشي هاي  تخصص اعضاء هيأت علمي با دوره:  مطلوب

  .باشد ارائه شده توسط گروه متناسب ميآموزشي هاي   با دوره تخصص اعضاء هيأت علمي نسبتاً: نسبتاً مطلوب

  .تناسب كمي دارد , ارائه شده توسط گروهآموزشي هاي  تخصص اعضاء هيأت علمي با دوره: نا مطلوب

   ا تجهيزات و امكانات گروه بي آموزشي ها   تناسب دوره2/4/٢

  .باشد  متناسب  ميآن كامالً  ةهاي ارائه شد تجهيزات و امكانات موجود گروه با دوره: مطلوب

  .باشد آن متناسب مي  ةهاي ارائه شد  با دورهتجهيزات و امكانات موجود گروه نسبتاً: نسبتاً مطلوب

  .باشد  آن كم ميشدةهاي ارائه  تناسب تجهيزات و امكانات موجود گروه با دوره: نا مطلوب

  )از نظر هيأت علمي(ها با نيازهاي فرد و جامعه  هاي درسي دوره ها و گرايش  تناسب برنامه3/4/١

و ....) كسب مهارتِهاي الزم و, گسترش دانش( با نيازهاي فرد ِهاي درسي ارائه شده در گروه  كامالً برنامه: مطلوب

  .باشد ريزي آموزشي متناسب مي  برنامهنيازهاي جامعه در زمينه مديريت و

  . باشد  با نيازهاي فرد و جامعه متناسب ميِهاي درسي ارائه شده در گروه نسبتاً برنامه: مطلوب نسبتاً

  . باشد ِهاي درسي ارائه شده در گروه به ميزان كم با نيازهاي فرد و جامعه متناسب مي برنامه: نا مطلوب
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  )از نظر دانشجويان(ها با نيازهاي فرد و جامعه  ها و گرايش سي دورههاي در   تناسب برنامه3/4/٢

و ....) گسترش دانش، كسب  مهارتِهاي الزم و(  با نيازهاي فردهاي درسي ارائه شده در گروه كامالً برنامه: مطلوب

  . ريزي آموزشي متناسب مي باشد نيازهاي جامعه در زمينه مديريت و برنامه

  . هاي درسي ارائه شده در گروه نسبتا با نيازهاي فرد و جامعه متناسب مي باشد هبرنام: نسبتاً مطلوب

  . باشدهاي درسي ارائه شده در گروه به ميزان كم با نيازهاي فرد و جامعه متناسب مي برنامه: نا مطلوب

  )وختگانآم از نظر دانش(ها با نيازهاي فرد و جامعه  ها و گرايش هاي درسي دوره   تناسب برنامه3/3/4

و ....) گسترش دانش، كسب  مهارتِهاي الزم و(  با نيازهاي فردهاي درسي ارائه شده در گروه كامالً برنامه: مطلوب

  . باشد ريزي آموزشي متناسب مي نيازهاي جامعه در زمينه مديريت و برنامه

  . باشد معه متناسب مي با نيازهاي فرد و جا هاي درسي ارائه شده در گروه نسبتاً برنامه: نسبتاً مطلوب

  . باشد هاي درسي ارائه شده در گروه به ميزان كم با نيازهاي فرد و جامعه متناسب مي برنامه: نا مطلوب

  ) از نظر هيأت علمي( هاي آموزشي گروه  تنوع دروس دوره4/ 1/4

  . باشد وردار مي آموزشي گروه از تنوع الزم برخهاي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: مطلوب 

  . باشد  متنوع مي آموزشي گروه نسبتاًهاي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: نسبتاً مطلوب

  .  آموزشي گروه از تنوع كمي برخوردار استهاي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: نا مطلوب

  ) ياناز نظر دانشجو( هاي آموزشي گروه   تنوع دروس دوره2/4/4

  .  آموزشي گروه از تنوع الزم برخوردار مي باشدهاي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: مطلوب

  . باشد  متنوع مي آموزشي گروه نسبتاًهاي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: نسبتاً مطلوب

  .  گروه از تنوع كمي برخوردار است آموزشيهاي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: نامطلوب

  )آموختگان از نظر دانش(هاي آموزشي گروه  تنوع دروس دوره 3/4/4

  . باشد هاي آموزشي گروه از تنوع  الزم برخوردار مي هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: طلوبم
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  . باشد  متنوع ميگروه نسبتاًهاي آموزشي  هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: نسبتاً مطلوب

  . هاي آموزشي گروه از تنوع كمي برخوردار است هاي درسي دوره دروس گنجانده شده در برنامه: نا مطلوب

 

   يادگيريـعامل فرايند ياددهي 

  هاي متنوع تدريس   استفاده اعضاء هيأت علمي از روش1/1/5

  .كنند وع تدريس در كالس درس استفاده ميهاي متن هيأت علمي به طور مرتب از روشء اعضا: مطلوب

  .كنند هاي متنوع تدريس در كالس درس  استفاده مي  هيأت علمي گهگاه  از روشءاعضا: نسبتاً مطلوب

  .كنند هاي متنوع تدريس در كالس درس استفاده مي  هيأت علمي به ندرت از روشءاعضا: نا مطلوب

    هيأت علمي  رضايت دانشجويان از نحوه تدريس اعضاء2/1/5

ارائه طرح درس در شروع , آمادگي و تسلط استاد در ارائه مطالب درسي(دانشجويان  از تدريس اساتيد : مطلوب

هاي كارگاهي و  هاي تدريس متناسب با دروس و همراه بودن دروس تئوري با فعاليت استفاده از روش, كالس

  . كامال رضايت دارند )  عملي

  .   رضايت دارنداز نحوه  تدريس اساتيد  نسبتاًدانشجويان : نسبتاً مطلوب

  . دانشجويان  از نحوه  تدريس اساتيد رضايت كمي دارند: نا مطلوب

  )نظر هيأت علمي از(براي تدريس در گروه  دردسترس بودن وسايل كمك آموزشي 1/2/5

  .باشد دسترس مي  كامالً در,وسايل كمك آموزشي جهت تدريسدر گروه : مطلوب

  .باشد دسترس مي  در نسبتاً,وسايل كمك آموزشي جهت تدريسدر گروه : طلوبنسبتاً م

  .باشد دسترس مي  به ميزان كم در,جهت تدريس وسايل كمك آموزشي در گروه :نامطلوب

    در فرايند تدريس  استفاده اعضاء هيأت علمي از وسايل كمك آموزشي 2/5/٢

  .كنند  استفاده ميفرايند تدريسك آموزشي در اعضاء هيأت علمي به طور مرتب از وسايل كم: مطلوب
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  .كنند  استفاده ميفرايند تدريساعضاء هيأت علمي گهگاه از وسايل كمك آموزشي در : نسبتاً مطلوب

  .كنند  استفاده ميفرايند تدريساعضاء هيأت علمي به ندرت از وسايل كمك آموزشي در : نامطلوب

 وسايل كمك آموزشي توسط اعضاء هيأت علميميزان استفاده   رضايت دانشجويان از2/5/٣

  . رضايت دارنددانشجويان از ميزان استفاده وسايل كمك آموزشي توسط اساتيد كامالً: مطلوب

  . رضايت دارنددانشجويان از ميزان استفاده وسايل كمك آموزشي توسط اساتيد نسبتاً: نسبتاً مطلوب

  .ك آموزشي توسط اساتيد رضايت كمي دارنددانشجويان از ميزان استفاده وسايل كم: نا مطلوب

   هاي متنوع ارزشيابي آموزشي  هيأت علمي از روشء استفاده اعضا3/5/١

  .كنند هاي متنوع ارزشيابي استفاده مي هيأت علمي به طور مرتب از روش  ءاعضا: مطلوب

  .ندكن هاي متنوع ارزشيابي استفاده مي  هيأت علمي گهگاه از روشءاعضا: نسبتاً مطلوب

  .كنند هاي متنوع ارزشيابي استفاده مي هيأت علمي به ندرت از روش  ءاعضا: نا مطلوب

  هاي ارزشيابي مورد استفاده جهت سنجش پيشرفت تحصيلي آنها  رضايت دانشجويان از روش3/5/٢

  . رضايت دارندهاي ارزشيابي مورد استفاده اساتيد كامالً دانشجويان از روش: مطلوب

  .  رضايت دارندهاي ارزشيابي مورد استفاده اساتيد نسبتاً  دانشجويان  از روش:نسبتاً مطلوب

  .هاي ارزشيابي مورد استفاده اساتيد رضايت كمي دارند دانشجويان از روش: نا مطلوب

   وجود ساز و كار بررسي نتايج پيشرفت تحصيلي دانشجويان 1/4/5

شيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان به منظور تجديد  جهت بررسي نتايج ارزسازوكار مشخصيدر گروه : مطلوب

  . وجود داردهاي تدريس و ارزشيابي  روش, هاي درسي نظر در برنامه

      جهت بررسي نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان به منظور تجديد سازوكار مشخصي در گروه :  نا مطلوب       

  .وجود نداردارزشيابي هاي تدريس و  هاي درسي، روش نظر در برنامه
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   هاي پيشرفت تحصيلي  رضايت دانشجويان از نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي2/4/5

  . دارند رضايتهاي پيشرفت تحصيلي كامالً  نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي ازدانشجويان: مطلوب

   . دارند رضايت پيشرفت تحصيلي نسبتاًهاي  نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابيازدانشجويان : نسبتاً مطلوب

  .  كمي دارندهاي پيشرفت تحصيلي رضايت  نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابيازدانشجويان : نا مطلوب

  

  آموختگان عامل دانش
  آموختگان داوطلب ادامه تحصيل آموختگان راه يافته به مقاطع باالتر به كل دانش  نسبت دانش1/1/6

  اند   درصدوباالتر به مقطع بعدي راه يافته50: مطلوب                                          

  اند   درصد به مقطع بعدي راه يافته25- 49: نسبتاً مطلوب            كارشناسي            

  اند به مقطع بعدي راه يافته% 25كمتر از : نا مطلوب                             

     

  اند    درصد و باالتر به مقطع بعدي راه يافته30: مطلوب             

  اند   درصد به مقطع بعدي راه يافته10-29: نسبتاً مطلوب          كارشناسي ارشد       

  اند   درصد به مقطع بعدي راه يافته10كمتر از : نا مطلوب                               

 

  آموختگان هاي تخصصي دانش انش و مهارت  رضايت كارفرمايان از سطح د2/6/٢

  . رضايت دارندآموختگان كامالً هاي تخصصي دانش كارفرمايان از سطح دانش و مهارت:  مطلوب

  .  رضايت دارندآموختگان نسبتاً هاي تخصصي دانش كارفرمايان از سطح دانش و مهارت: نسبتاً مطلوب

  .آموختگان رضايت كمي دارند صصي دانشهاي تخ كارفرمايان از سطح دانش و مهارت: نا مطلوب
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  آموختگان تعهد و وجدان كاري دانش   رضايت كارفرمايان از عالقه به كار،2/6/٣

  . رضايت دارندآموختگان كامالً كارفرمايان از عالقه به كار، تعهد و وجدان كاري دانش: مطلوب

  .  رضايت دارندآموختگان نسبتاً انشتعهد ووجدان كاري د كارفرمايان از عالقه به كار،: نسبتاً مطلوب

  . آموختگان رضايت كمي دارند كارفرمايان  از عالقه به كار، تعهد و وجدان كاري دانش: نا مطلوب

  آموختگان هاي ارتباطي دانش  رضايت كارفرمايان از توانايي4/2/6

  . رضايت دارندآموختگان كامالً هاي ارتباطي دانش كارفرمايان از توانايي: مطلوب

  .  رضايت دارندآموختگان نسبتاً هاي ارتباطي دانش كارفرمايان از توانايي: نسبتاً مطلوب

  .آموختگان رضايت كمي دارند هاي ارتباطي دانش كارفرمايان از توانايي: نامطلوب

  )در دوره اخير تحصيالت تكميلي(آموختگان  هاي منتشره توسط دانش متوسط تعداد عناوين كتاب  3/6/١

   كتاب يا بيشتر به ازاء هرفرد 1: مطلوب                     

   كتاب به ازاء هر فرد 5/0-1: نسبتاً مطلوب                     

   كتاب به ازاء هر فرد5/0كمتر از : نا مطلوب                     

  

 )الت تكميلي دوره اخير تحصي3( تعداد عناوين مقاله هاي چاپ شده در مجالت علمي  متوسط3/6/٢

  

   مقاله و بيشتر به ازاء هرفرد 1: مطلوب             

   مقاله به ازاء هر فرد 5/0-1: نسبتاً مطلوب                        

   مقاله به ازاء هر فرد5/0كمتر از :   نا مطلوب                     

  

   

   
 دكتري
 

دكتري



 64

  يا بيشتر به ازاء هرفرد مقاله  5/0: مطلوب               

   به ازاء هر فرد  مقاله25/0- 5/0: نسبتاً مطلوب                              

  به ازاء هر فرد  مقاله 25/0كمتر از : نامطلوب                             

  

  )دوره اخير تحصيالت تكميلي 3( هاي علمي مقاالت عرضه شده در كنفرانس  متوسط  تعداد3/6/٣

  اله و بيشتر به ازاء هرفرد  مق1: مطلوب          

   مقاله به ازاء هر فرد 5/0-1:  نسبتاً مطلوب                      

   مقاله به ازاء هر فرد5/0كمتر از :  نا مطلوب                      

         

   مقاله يا بيشتر به ازاء هرفرد 5/0: مطلوب                        

   مقاله به ازاء هر فرد 25/0-5/0: اً مطلوبنسبت                       

   مقاله به ازاء هر فرد 25/0كمتر از : نا مطلوب                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كارشناسي ارشد

دكتري

ارشدكارشناسي  
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   ابزار گردآوري داده ها-3

  ريزي آموزشي طرح ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه

  تربيتي دانشگاه تهران دانشكده روانشناسي و علوم                                                          

  مدير گروهپرسشنامه 

 

  :گروه محترم مدير
 منظور  به   يريزي آموزش همانطوركه اطالع داريد طرح ارزيابي دروني گروه آموزشي مديريت و برنامه

دگروه و برنامه آگاهي از نقاط قوت ،ضعف،فرصتها و عوامل بازدارنده آن جهت قضاوت درباره وضعيت موجو
در اين خصوص تصوير ذهني جنابعالي از وضعيت .ريزي براي ارتقا كيفيت فعاليتهاي آن، در حال اجرامي باشد

موجود و مطلوب گروه نقش مهمي در ارزيابي دروني گروه ايفا مي كند و بدست آوردن اين تصوير گام اول در 
 هدف آشكار نمودن وضعيت موجود گروه تدوين شده است بنابراين پرسشنامه حاضر با.ارزيابي دروني گروه است 

پيشاپيش .لذا خواهشمند است با تكميل آن مشاركت بيشتر خود را در فرايند ارزيابي دروني گروه امكانپذير فرماييد
  .  كه در اين زمينه به عمل خواهيد آورد، سپاسگزاري مي نمايداز همكاري 

 
  ام                     با تقديم احتر  

 دروني ارزيابي  كميته

  :ويژگيهاي فردي)    الف
         مردزن:جنس .1
 : ......................................آخرين مدرك تحصيلي  .2

 :.............................در آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده)يا گرايش تحصيلي(رشته تخصصي .3

     استاد    دانشيار استاديار : مرتبه علمي  .4

 : ........................سالهاي خدمت دانشگاهي .5

 : ..........................سابقه مديريت در آموزش عالي .6

  سال: ............ مدت زمان مديريت در گروه آموزشي   .7
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  :بازنمايي وضعيت موجود گروه

  . نحوه انتخاب مديرو مدت زمان مديريت در گروه چگونه است؟ لطفا توضيح دهيد- 1

  

  

  

  براي چندمين دوره متوالي به سمت مدير گروه منصوب شده ايد؟-1- 1

  سومين و بيشتر)     جدومين  )     باولين )الف

 برخوردار تا چه اندازه گروه در برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي خود از شرايط مساعد و آزادي عمل- 2

  ).لطفا نظر خود رابه اختصار بيان فرماييد(است؟

  

  

  چه اندازه توسعه فضاي فيزيكي گروه نسبت به فعاليتهاي آن در سه سال گذشته متناسب بوده است؟ات- 3

          كم  نسبتا        كامال

تا چه اندازه جذب نيروي انساني متخصص درگروه نسبت به فعاليتهاي آن در سه سال گذشته  متناسب - 4

          كم  نسبتا        كامالبوده است؟ 

روه به تدوين برنامه توسعه اي ميان مدت يا بلند مدت در خصوص جذب يا تربيت نيروي انساني آيا گ - 5

       متخصص پرداخته است؟

   برنامه اي در اين خصوص  تدوين نموده است     

  در اين خصوص پيش بيني هايي را به عمل آورده است

  برنامه اي مدون در اين خصوص در دسترس  نمي باشد
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   پرداخته است؟       خود گروه به تدوين برنامه اي ميان مدت يا بلند مدت در خصوص توسعه فعاليتهاي آيا - 6

   برنامه اي در اين خصوص  تدوين نموده است

  در اين خصوص پيش بيني هايي را به عمل آورده است

  برنامه اي مدون در اين خصوص در دسترس  نمي باشد

جذب ( برنامه اي ميان مدت يا بلند مدت در خصوص توسعه منابع فيزيكي و مالي گروه به تدوينآيا  - 7

         پرداخته است؟ خود )منابع مالي خارج از دانشگاه 

   برنامه اي در اين خصوص  تدوين نموده است

  در اين خصوص پيش بيني هايي را به عمل آورده است

  دبرنامه اي مدون در اين خصوص در دسترس  نمي باش

و مسئوليتهاي اعضا آن در   آيين نامه هاو مصوباتي درخصوص فعاليتهاي گروه ، وظايفدرگروه آيا – 8

            خيربلي     مي باشد؟  دسترس

  :در صورت پاسخ مثبت 

 تا چه  اندازه آيين نامه هاي گروه توسط اعضا آن رعايت مي شود؟ -1- 8

        كم  نسبتا   امالك   

گروه در برنامه درسي خود درباره كارآفريني دروس مستقلي را ارائه كرده يا به اجراي طرحهاي آيا  – 9

     خير       بلي پژوهشي پرداخته است؟ 

   آيا گروه از محل بودجه تخصيصي دانشكده ،داراي اعتبار مالي مشخص مي باشد؟ -10

        خيربلي    

      خير  خارج از دانشگاه توسط گروه جذب شده است؟ بلي   در سه سال گذشته  منابع ماليآيا -11
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 افزايش در صورت پاسخ متوسط يا كم چگونه مي توان جذب منابع مالي خارج از دانشگاه را - 11-1

  ).لطفا نظر خود را بيان فرماييد(داد؟

  

  

 پرداخته است؟ تا چه اندازه گروه متناسب با نيازهاي جامعه به ايجاد دوره هاي آموزشي جديد  -12

        كم  نسبتا      امالك

 ذينفع و تا چه اندازه  گروه درسه سال گذشته  دوره هاي بازآموزي  و دانش افزايي را براي افراد -13

  ذيربط ارائه كرده است؟ 

          هرگز        گاهي به طور مرتب 

ان اين كوشش را به طور مرتب به انجام در صورت پاسخ به گزينه هاي گاهي يا هرگزچگونه مي تو- 13-1

  ).لطفا نظر خود را بيان فرماييد(رساند؟ 

   

  

  )لطفاً حداقل سه نقطه قوت اصلي را فهرست نماييد(به نظر شما نقاط قوت گروه چيست؟-14
  
  
  
  

       خيربه نظر شما آيا گروه داراي نقطه ضعف قابل مالحظه اي مي باشد؟ بلي -15
  .،لطفاً توضيح دهيددر صورت پاسخ مثبت
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  .به نظر شما فرصتهاي توسعه گروه كدامند؟ لطفاً توضيح دهيد-16
  
  
  
  

  به نظر شما عوامل و موانع بازدارنده رشد و توسعه گروه كدامند؟ لطفاً توضيح دهيد-17
  
  
  
  

 يدبه نظر شما چگونه مي توان عوامل ياد شده را كاهش داده و مرتفع نمود؟ لطفاً توضيح ده -17-1
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  بسمه تعالي
  
 

  ريزي آموزشي طرح ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه
   دانشگاه تهراندانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

  پرسشنامه اعضا هيات علمي

 

  

  عضو محترم هيات علمي
  با سالم

 آگاهي منظور به  يريزي آموزش مههمانطوركه اطالع داريد طرح ارزيابي دروني گروه آموزشي مديريت و برنا
گروه و برنامه ريزي براي  از نقاط قوت ،ضعف،فرصتها و عوامل بازدارنده آن جهت قضاوت درباره وضعيت موجود

در اين خصوص تصوير ذهني جنابعالي از وضعيت موجود و .ارتقا كيفيت فعاليتهاي آن، در حال اجرا مي باشد
دروني گروه ايفامي كندوبدست آوردن اين تصوير گام اول در ارزيابي دروني مطلوب گروه  نقش مهمي در ارزيابي 

بنابراين پرسشنامه حاضر با هدف آشكار نمودن وضعيت موجود گروه تدوين شده است لذا . گروه مي باشد
از پيشاپيش . خواهشمند است با تكميل آن مشاركت بيشتر خود را در فرايند ارزيابي دروني گروه تحقق بخشيد

  .  كه در اين زمينه به عمل خواهيد آورد، سپاسگزاري مي نمايدهمكاري 
  ا تقديم احترام ب                                                                                                                    

رزيابي دروني            ا                               كميته                                                          
               

   : ويژگيهاي فردي-الف

        مردزن :     جنسيت-1
  دكتري      فوق          دكتري      فوق ليسانس: تحصيالت  ميزان -2
   . . . : اخذ شدهمدرك تحصيليآخرين در ) يا گرايش اصلي( رشته تخصصي -3
             استاد     دانشيار        استاديارمربي  :  مرتبه علمي-4
   . . .:يدانشگاه خدمت سالهاي  -5
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  فعاليتهاي پژوهشي)ب

     خير   بلي ايد؟  تاليف يا ترجمه نموده تخصصيه سال اخير كتبيا در سآ-1

  : لطفاً تعداد آن را مشخص فرماييداگر پاسخ مثبت است -

        كتاب و بيشتر  5      4    3       2       1

  خير  بلي باشد؟  ايد كه در مجالت علمي به چاپ رسيده  آيا درسه سال اخيرمقاالتي تاليف نموده-2
  

  : لطفاً تعداد آن را مشخص فرماييداگر پاسخ مثبت است -

    مقاله و بيشتر5     4      3        2     1

       خيرطرحهاي پژوهشي مشاركت داشته ايد؟   بلي  در اجرايآيا در سه سال اخير -3

  : لطفاً تعداد آن را مشخص فرماييداگر پاسخ مثبت است -
   طرح و بيشتر5   4   3        2     1

  
  :بازنمايي وضعيت موجود گروه با توجه به آيين نامه ها و اختيارات گروه-ج

،با مشورت اعضا گروه و بر اساس خط مشي اعالم تا چه اندازه مدير گروه قبل از آغاز نيمسال تحصيلي -1

    مي پردازد؟  فعاليتهاي گروه نيمساالنه در خصوص /شده شوراي دانشكده به تهيه برنامه اجرايي ساالنه

          هرگز       گاهيبه طور مرتب 

  تا چه اندازه مدير گروه بر كليه فعاليتهاي گروه نظارت مي نمايد؟ -2

          هرگز       گاهيبه طور مرتب     

 نظر مستمر در برنامه  تا چه اندازه مدير گروه با توجه  به آخرين پيشرفتها و تغيير و تحوالت به تجديد-3

  هاي گروه مي پردازد  و نتايج آن را به مراجع ذيربط جهت بررسي و تصويب ابالغ مي نمايد؟

          هرگز       گاهيبه طور مرتب 
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ارسال  ،اداره آن، تشكيل منظم جلسات گروهتا چه اندازه مدير گروه به وظيفه خود در خصوص -4

به   ي نمايد؟معمل ،ت اعضا گروه به رييس دانشكده جهت هماهنگي اجراييكار، مصوبات و پيشنهادا گزارش

          هرگز       گاهيطور مرتب 

 تا چه اندازه مدير گروه نيازهاي مالي گروه را سنجيده و ضمن اعالم آن به مراجع ذيربط ،پيگيريهاي الزم -5

          هرگزهي       گابه طور مرتب     رادر جهت رفع آن انجام مي دهد؟

پيشنهاد تهيه لوازم ، كتابها و نشريات مورد نياز گروه به مراجع در خصوص چه اندازه مديرگروه   تا -6

          هرگز       گاهيبه طور مرتب       مي نمايد؟ اقدام  دانشكده   ذيربط 

لمي  گروه راساً يا با همكاري اعضا  تا چه اندازه مدير گروه براي تهيه طرحهاي پژوهشي كه اعضا هيات ع-7  

ساير گروههامي توانند ارائه نمايند ،ترغيب الزم را از طريق پيگيري جهت تصويب در شوراي گروه وشوراي 

          كم  نسبتا        كامال    پژوهشي دانشكده به عمل مي آورد؟

مناسب يادآوري نموده و گزارش فعاليتهاي تا چه اندازه مدير گروه ترفيع ساالنه اعضا گروه را در زمان -8

          هرگز       گاهيآنان را به رييس دانشكده ارسال مي نمايد؟  به طور مرتب 

          كم  نسبتا        كامال    با توجه به عملكرد مدير گروه تا چه اندازه از او رضايت داريد؟- 9 

    مي پردازد؟گروهاختن فعاليتهاي  آموزشي و پژوهشي به هماهنگ سشوراي گروه تا چه اندازه -10

          كم  نسبتا        كامال     

اصلي يا اختياري ( نظر در مورد سر فصلها،عنوان دروس اعالمگروه به بررسي و  شوراي تا چه اندازه -11

  رگز        ه       گاهيبه طور مرتب     و تعيين محتواي دروس مي پردازد؟)بودن

   گروه به اعالم نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضا گروه مي پردازد؟ شوراي تا چه اندازه-12   

           هرگز       گاهيبه طور مرتب 
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تاچه اندازه گروه به بررسي طرحهاي تحقيقي عرضه شده به وسيله اعضا هيات علمي گروه جهت -13

  شي دانشكده مي پردازد؟  پژوه-آنها به شوراي آموزشي پيشنهاد

     هرگز   گاهيبه طور مرتب 

تا چه اندازه گروه درباره فرصت مطالعاتي و ماموريتهاي علمي  اعضا گروه اظهار نظر نموده و نتيجه آن -14

  پژوهشي دانشكده پيشنهاد مي نمايد؟ - را به شوراي آموزشي

          هرگز گاهيبه طور مرتب 

پژوهشي - به منظورمشاوره دانشجويان در جهت رفع مشكالت و ارتقا كيفيت آموزشياچه اندازه گروهت-15

   آنها به انتخاب اساتيد راهنما پرداخته و بر اجراي وظايف مشخص آنها تاكيد مي نمايد؟

          كم  نسبتا        كامال 

ريق طرح نوع ششم به ايجاد  تا چه اندازه گروه به منظور اعتالي سطح پژوهشي پايان نامه ها ،از ط-16

تسهيالت و كمك هزينه آنهاپرداخته و با بررسي طرح پايان نامه هاي برتر وتصويب آن در گروه مراتب را 

          كم  نسبتا        كامال    جهت اقدامات بعدي به اطالع دانشكده مي رساند؟

ي آموزشي و پژوهشي دانشجويان ممتاز  مي  تا چه اندازه گروه به نظارت ،هدايت و ارتقا فعاليتها-17  

          كم  نسبتا        كامال    پردازد؟

پژوهشي - تاچه اندازه گروه به ارزيابي ساالنه فعاليتهاي خود پرداخته و جهت طرح درشوراي آموزشي-18

          هرگز       گاهيدانشكده ارسال مي دارد؟             به طور مرتب 

      فعاليتهاي گروه مشاركت داريد؟،اجرا و ارزيابيچه اندازه شمادر برنامه ريزي تا -19

          هرگز       گاهيبه طور مرتب  

تا چه اندازه گروه با ساير گروههاي دانشكده و دانشگاه تعامل داشته و به ارائه خدمات تخصصي و -20

          هرگز   گاهي    مشاوره اي به آنها مي پردازد؟   به طور مرتب 
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  تا چه اندازه گروه باگروههاي همسان در ساير دانشگاهها تعامل دارد؟-21   

          هرگز       گاهيبه طور مرتب 

تا چه اندازه گروه در زمينه ارائه خدمات تخصصي مديريت و برنامه ريزي آموزشي، باساير سازمانها -22

          هرگز       گاهي همكاري مي نمايد؟     به طور مرتب

افزايي وكارگاههاي آموزشي ويژه اعضا هيات علمي در دانشگاه   تا چه اندازه در دوره هاي  دانش-23     

        ؟امثال آن شركت داشته ايدگروه وكنفرانسهاو نشستهاي پژوهشي و/ دانشكده/

          هرگز       گاهي       به طور مرتب 

استفاده .....) كارگاه آموزشي ،بحث گروهي ،( از روشهاي متنوع تدريسمتناسب با دروسدازه  تا چه ان-24

          هرگز       گاهيمي نماييد؟       به طور مرتب 

  تا چه اندازه در گروه  وسايل كمك آموزشي جهت تدريس در دسترس مي باشد؟-25

          كم  نسبتا        امالك   

  كنيد؟    از امكانات كمك آموزشي جهت تدريس استفاده مي اندازهچه   تا-26

     هرگز   گاهي به طور مرتب 

 تا چه اندازه  ازروشهاي جديدو متنوع ارزشيابي آموزشي براي قضاوت درباره پيشرفت  تحصيلي -27

          هرگز       گاهيدانشجويان استفاده مي نماييد؟       به طور مرتب 

آيا در گروه سازوكاري جهت بررسي نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان به منظور تجديد  -28

  نظر در برنامه هاي درسي ،روشهاي تدريس و ارزشيابي، مورد استفاده قرار مي گيرد؟ 

       خير بلي 

راهنمايي به مشاوره و)طبق برنامه اعالم شده(درهفته چند ساعت از وقت خود را به طور مشخص -29

  .........................دانشجويان اختصا ص مي دهيد؟
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  . بيان فرماييد،چنانچه در خصوص هر يك از سواالت فوق توضيح يا پيشنهادي داريد خواهشمند است -
  

  

  

  :بازنمايي وضعيت موجود گروه با توجه به شرايط آرماني)د

 : در گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي -1

                   آن در دسترس است  سند ي گروه تصريح  شده و هدفها)الف

   ست ولي اعضا گروه بطور ضمني از آنها آگاهي دارند ني  هدفهاي گروه  تصريح شده)          ب

  هدفهاي گروه به طور صريح و مدون در دسترس نمي باشد)          ج

  :در صورت پاسخ به گزينه الف يا ب

        كم  نسبتا    كامال  گروه با نيازهاي دانشجويان متناسب مي باشد؟هدفهايازه  تا چه اند- 1-1

         كم  نسبتا      كامال     گروه با نيازهاي جامعه متناسب مي باشد؟هدفهاي تا چه اندازه - 1-2

      رار گرفته است؟ گروه مشاركت داشته و انتظارات شما مورد توجه قهدفهاي تا چه اندازه در تدوين - 1-3

          كم  نسبتا        امالك     

       خيربلي    گروه وجود دارد؟هدفهاي آيا در گروه سازوكار مشخصي جهت  بررسي تحقق - 1-4

  .در صورت پاسخ مثبت ،لطفاً سازوكار مربوطه را توضيح دهيد

  
  .در صورت پاسخ منفي داليل آن را بيان فرماييد

  

       خيربلي  روه سازوكار مشخصي جهت ارزيابي عملكرد مدير گروه وجود دارد؟آيا در گ-2
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را برآورده كرده  اعضاء هيأت علمي انتظارات به نظر شما تا چه اندازه فضاي آموزشي و پژوهشي گروه  -3

          كم  نسبتا        كامال       ؟است 

  ؟را برآورده كرده است   علمي اعضاء هيأتانتظاراته  تجهيزات آموزشي گروو  امكاناتتا چه اندازه-4

          كم  نسبتا        كامال    

  ؟ برآورده كرده است را  اعضا هيأت علميانتظارات رايانه اي گروه  خدماتو تا چه اندازه تجهيزات -5

          كم  نسبتا        كامال   

      خيربلي  سترس اعضا هيات علمي  مي باشد؟ آموزشي دوره هاي گروه در دهدفهايآيا -6
  :در صورت پاسخ مثبت 

  ؟دوره هاي آموزشي گروه صريح و جامع مي باشد  هدفهاي تا چه اندازه - 6-1

          كم  نسبتا        كامال

 هاي ارائه تخصص هاي مورد نياز براي تدريس در دوره تخصص اعضاهيات علمي گروه با  تا چه اندازه-7

          كم  نسبتا        كامال      شده توسط گروه متناسب مي باشد؟

  تا چه اندازه تجهيزات و امكانات موجود گروه با دوره هاي ارائه شده تناسب دارد؟-8

          كم  نسبتا        كامال      

فضاي فيزيكي، (ي آموزشي گروه  تا چه اندازه تعداد دانشجويان پذيرفته شده در گروه با ظرفيت دوره ها-9

          كم  نسبتا        كامال  متناسب مي باشد؟..)منابع انساني و 

نيازهاي تا چه اندازه دروس و برنامه هاي درسي ارائه شده در دوره هاي  گروه ،پاسخگوي -10

        كم    نسبتا        كامال      مي باشد؟....)گسترش دانش،كسب مهارتهاي الزم،(فرد

 در نيازهاي جامعهتا چه اندازه دروس وبرنامه هاي درسي ارائه شده در دوره هاي گروه ،پاسخگوي -11

          كم  نسبتا        كامال   زمينه مديريت و برنامه ريزي آموزشي مي باشد؟
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برخوردار  الزم تنوع از )دانشجو( فردهاي نسبت به نياز درسي گروه هاي دروس برنامه  تا چه اندازه-12

          كم  نسبتا        كامال    است؟

   برخوردار است؟ الزم از تنوع هاي جامعه نسبت به نياز درسي گروه هاي دروس برنامه  تا چه اندازه-13

          كم  نسبتا        كامال 

  ) فهرست نماييدلطفاً حداقل سه نقطه قوت اصلي را(به نظر شما نقاط قوت گروه چيست؟-14
  
  
  
  

       خيربه نظر شما آيا گروه داراي نقطه ضعف قابل مالحظه اي مي باشد؟ بلي -15
  .در صورت پاسخ مثبت،لطفاً توضيح دهيد

  
  
  
  

  به نظر شما فرصتهاي توسعه گروه كدامند؟ لطفاً توضيح دهيد-16
  
  
  
  

  مند؟ لطفاً توضيح دهيدبه نظر شما عوامل و موانع بازدارنده رشد و توسعه گروه كدا-17
  
  
  

  .به نظر شما چگونه مي توان عوامل ياد شده را كاهش داده و مرتفع نمود؟ لطفاً توضيح دهيد- 17-1
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  تعالي بسمه

  ريزي آموزشي طرح ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه

  تربيتي دانشگاه تهران دانشكده روانشناسي و علوم

  پرسشنامه دانشجويان

  

  :رمدانشجوي محت

  باسالم
ريـزي آموزشـي و بـه         پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح ارزيابي دروني گـروه مـديريت و برنامـه                

ريزي در جهت بهبود و ارتقـاء كيفيـت آن تهيـه و تنظـيم شـده                    گروه و برنامه   موجود وضعيت   بررسيمنظور
باشـد و    مـؤثر در بهبـود كيفيـت مـي      از آنجا كه تحقق اين امر نيازمند يك ارزيابي جامع از كليه عوامل             .است  

به عنوان يكي از عوامل و عناصر كليدي اين گروه حائز اهميت است لذا خواهـشمند                ) دانشجويان(نظرات شما   
  .است پرسشنامه زير را مطالعه و آن را تكميل فرمائيد

                                  .مي نمايدپيشاپيش از همكاري شما تشكر

                                            كميته ارزيابي دروني                                                              

  ويژگيهاي فردي) الف

        مردزن  :                  جنسيت-1

  : . . . معدل ديپلم-2

  :  مقطعي كه در آن به تحصيل مشغول هستيد-3

              دكتريارشد  كارشناسي            كارشناسي 

  :  گرايش تحصيلي-4
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  موزشيآريزي       مديريت و برنامهريزي آموزشي    برنامه مديريت آموزشي 

دمين رشته انتخابي شـما     چناكنون در آن مشغول به تحصيل هستيد در فرم انتخاب رشته              اي كه هم    رشته -5

  . . .بوده است؟ 

         هيات علمي     آزاد سهميه:    نحوه پذيرش-6

 ................     در رشته مربوطه .............دركل:     رتبه پذيرش شما دركنكور سراسري -7

  . . .باشيد؟  اكنون در ترم چندم مشغول به تحصيل مي  هم-8

  : . . . عدل نمرات درسي تاكنون م-9

   . ...…: ميانگين نمره هاي دروس پايه تا كنون-10

  : . .  ميانگين نمره هاي دروس تخصصي تا كنون      

            بلي آيا تاكنون در درسي مردود شده ايد؟        خير -11

  : . . . تعداد واحدهاي مردودي را ذكر نمائيد    اگر پاسخ مثبت است،

        بلي آيا تا كنون در نيمسال هاي تحصيلي گذرانده مشروط شده ايد؟ خير-12

  . . .؟ )ترم(   اگر پاسخ مثبت است چند نيمسال 

  :لطفاً در مورد هر يك از سؤاالت زير نظر خود را با انتخاب گزينه مناسب مشخص كنيد) ب

ــي   سؤاالت خيل
  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد
  كم

             تا چه اندازه از عملكرد مدير گروه رضايت داريد؟-1
كـارآفريني دانـشجويان     تا چـه انـدازه گـروه از فعاليتهـاي            -2

  حمايت مي نمايد؟
          

كالس هـاي درس    ( تا چه اندازه فضاي آموزشي و پژوهشي         -3
  گروه پاسخگوي نيازهاي دانشجويان مي باشد؟) . ،كتابخانه و
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ــي   سؤاالت                                          خيل

  زياد
خيلي   كم  متوسط  زياد

  كم

ـ      -4 زات آموزشـي و كمـك آموزشـي گـروه           تا چه انـدازه تجهي
  پاسخگوي نيازهاي دانشجويان مي باشد؟

          

 تا چه اندازه امكانات و تجهيزات رايانه اي گـروه پاسـخگوي             -5
  نيازهاي دانشجويان مي باشد؟

          

 يـادگيري فعـال بـوده       – تا چـه انـدازه در فراينـد تـدريس            -6
  ومشاركت داريد؟

          

يتهـاي پژوهـشي اعـضا هيـات علمـي           تا چـه انـدازه در فعال       -7
  مشاركت داريد؟

          

              تا چه اندازه از ماهيت رشته تحصيلي تان  آگاهي داريد؟-8
 تا چه اندازه ازنيازهاي بـازار كـار در رشـته تحـصيلي خـود                -9

  آگاهي داريد؟
          

            تا چه اندازه به رشته تحصيلي خود عالقه مند هستيد؟-10
زه دروس برنامه هاي درسي ارائه شـده در گـروه            تا چه اندا   -11

ــما    ــاي ش ــا نيازه ــب ب ــل  (متناس ــايي ح ــسترش دانش،توان گ
  مي باشد؟...) اشتغال و تواناييهاي الزم براي مساله،

          

 تا چه اندازه دروس برنامه هاي درسي ارائه شده در گـروه متناسـب بـا      -12
  نيازهاي جامعه مي باشد؟

          

هاي درسي گروه نسبت به نيـاز دانـشجو متنـوع مـي              روس برنامه تا چه اندازه د    -13
  باشد؟

          

هاي درسي گروه نـسبت بـه نيازهـاي جامعـه  تاچه اندازه دروس برنامه   -14
  متنوع مي باشد؟

          

  تا چه اندازه از نحوه تدريس اعضا هيـأت علمـي رضـايت               -15
  داريد؟

          

كمك آموزشي   توسـط      تا چه اندازه از ميزان استفاده وسايل        -16
  اعضا هيات علمي رضايت داريد؟

          

           تا چه اندازه از روشهاي ارزشيابي مورد استفاده اعضا هيـأت           -17
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علمي جهت سـنجش پيـشرفت تحـصيلي دانـشجويان رضـايت            
  داريد؟

 تا چه اندازه از نحوه ارائه باز خورد نتايج ارزشيابيهاي بعمل            -18
  ي رضايت داريد؟ آمده از سوي اعضا هيأت علم

          

 تا چه اندازه از ميزان زمان اختصاص داده شده توسط اعـضا             -19
  هيات علمي جهت مشاوره رضايت داريد؟

          

تا چه اندازه از نحوه مشاوره و راهنمايي اعـضا هيـات علمـي               -20
  رضايت داريد؟

          

  .د، مرقوم فرماييدچنانچه نظر يا پيشنهادي در خصوص فعاليتهاي گروه مربوطه داري) ج
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  تعالي سمهب

  ريزي آموزشي طرح ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه

  تربيتي دانشگاه تهران دانشكده روانشناسي و علوم

  پرسشنامه دانش آموختگان

  

  :دانش آموخته محترم

    باسالم
ريـزي آموزشـي و بـه         ه مـديريت و برنامـه     پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح ارزيابي دروني گـرو           

ريزي در جهت بهبود و ارتقاء كيفيت آن تهيه و تنظـيم شـده                منظور آگاهي از وضعيت موجود گروه و برنامه       
باشـد و   است و از آنجا كه تحقق اين امر نيازمند يك ارزيابي جامع از كليه عوامل مؤثر در بهبـود كيفيـت مـي                    

عنوان يكي از عوامل و عناصـر كليـدي ايـن گـروه حـائز اهميـت اسـت لـذا                     به  ) دانش آموختگان (نظرات شما   
  .خواهشمند است پرسشنامه زير را مطالعه و آن را تكميل فرمائيد

             .                       پيشاپيش از همكاري شما تشكرمي نمايد 

                                        كميته ارزيابي دروني                                                                                           

   ويژگيهاي فردي–الف 
   مرد زن : جنسيت  -1
   دكتري  كارشناسي ارشد كارشناسي : صيلي آخرين مدرك تح -2

 : معدل  -3

 : سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي  -4

   شاغل غير شاغل : وضعيت كنوني اشتغال  -5

  :                 نام سازمان محل كار     
      :             رشته تحصيلي :                              مقطع  ادامه تحصيل در مقاطع باالتر- 6
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   بلي  آيا تا كنون كتابي تأليف و يا ترجمه كرده ايد؟ خير – 7 
  .اگر پاسخ مثبت است لطفاً جدول زير را تكميل فرماييد    

ــال   ترجمه  تأليف  عنوان كتاب رديف ســــــ
  انتشار

  توضيحات

1            
2            
3            

    بلي  آيا تا كنون مقا التي نوشته ايد؟ خير – 8
  .ثبت است لطفاً جدول زير را تكميل فرماييداگر پاسخ م   

  توضيحات  نام مجله  عنوان مقاله  رديف
1        
2        
3        

    بلي  آيا تا كنون مقا الت خود را در كنفرانسهاي علمي ارائه داده ايد؟ خير - 9
  .اگر پاسخ مثبت است لطفاً جدول زير را تكميل فرماييد  

  توضيحات   مربوطهعنوان كنفرانس  عنوان مقاله  رديف
1        
2        
3        

لطفاً در مورد هر يك از سؤا الت مطرح شده، گزينه اي كه بيـشترين همـاهنگي را بـا نظـر شـما دارد                        )ب
  .عالمت بزنيد

  
  سؤاالت

خيل
ي 

 زياد

زيا
  د

متـــو
  سط

خيل  كم
ي 
  كم

از نظر شما  تا چه اندازه  برنا مـه هـاي درسـي گـروه  در                   – 1
   بوده است؟ ايجاد دانش الزم مناسب

          

از نظر شماتا چه اندازه برنا مه هاي درسي گـروه در كـسب              -2
  مهارتهاي تخصصي و مورد نياز  مناسب بوده است؟
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  سؤاالت
ــي  خيلـ

  زياد
ــي   كم  متوسط  زياد خيل

  كم

 از نظر شما تا چه اندازه  برنا مه هاي درسي گروه  در ايجاد                –3
 كـار در زمينـه آن       نگرش مثبت در خصوص رشته تحـصيلي و       

  مناسب بوده است؟

          

 از نظر شما تا چه اندازه برنا مه هاي درسـي گـروه در دوره               -4
ها و گرايش هاي مربوطه  در ايجاد تواناييهـاي الزم و  كـسب               

  شايستگي  براي اشتغال مناسب بوده است؟

          

 از نظر شما تا چه اندازه برنا مه هاي درسـي گـروه در دوره               -5
گرايش هاي مربوطه با نيازهاي جامعه و بازار كار متناسب          ها و   

  بوده است؟

          

گـروه  ) دروس ارائـه شـده      (  تا چه اندازه  برنا مه درسـي          –6
  نسبت به نيازهاي شما متنوع بوده است؟

          

 تا چه اندازه برنا مه هاي درسي گـروه نـسبت بـه نيازهـاي                –7
  ار بوده است؟از تنوع الزم برخورد) بازار كار(جامعه 

          

 تا چه اندازه گروه از فعاليتهاي كارآفريني دانش آموختگـان           -8
  حمايت مي نمايد؟

          

  
  .چنانچه نظري در خصوص فعاليتهاي گروه مربوطه داريد ،مرقوم فرماييدخواهشمند است )ج
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   تعاليبسمه

   آموزشيريزي برنامه ارزيابي دروني گروه مديريت و طرح

  كارفرمايان امهپرسشن

   : دانش آموختهمحترممسئول 
 گـروه  كيفيـت  ارزيابي  تهران به منظور دانشگاه يريزي آموزش طرح ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامه

 اين كه دانش آموختگان يكي از عوامـل مـورد ارزيـابي              با توجه به    و  اجرا است  حال روبهبود فعاليتهاي آن د   

 آنهـا مهارتهاي اكتسابي و توانائيهـاي        دانش ،   سطح  در خصوص  ي حضرتعالي  و پاسخها  ظراتن ، مي باشند 

واهشمند است پرسشنامه زير را مطالعه و تكميـل         در انجام وظايف كاري محوله حائز اهميت مي باشد ، لذا خ           

  .مي نمايد  همكاري شما  تشكراز يشاپيش پ.فرماييد

                                                        كميته ارزيابي دروني                                                  
 : .................................مسئوليت دانش آموخته 

  : لطفا نظر خود را در خصوص هر يك از سواالت مطرح شده،  بر اساس گزينه هاي زير مشخص فرماييد

 سواالت
خيلي 
 زياد 

كم  متوسط زياد
 خيلي
  كم
 

 تا چه اندازه از سطح دانـش اكتـسابي دانـش آموختـه              -1
 رضايت داريد؟

          

 تا چه انـدازه از مهارتهـاي تخصـصي دانـش آموختـه              -2
  رضايت داريد؟

          

 تا چه اندازه ازعالقه به كار دانش آموختـه رضـايت            -3
  داريد؟

          

 تا چه اندازه ازتعهد و وجدان كاري  دانش آموختـه            -4
  اريد؟رضايت د

          

 ارتبـاطي دانـش آموختـه       هـاي  تا چه اندازه ازتوانايي    -5
  رضايت داريد؟
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  داول و يافته هاي ارزيابي دروني ج- 4
  عامل هدفها،جايگاه سازماني،مديريت و تشكيالت) الف

  )3 تا 1طيف (نشانگرها امتياز ):1(جدول                             
  نشانگر  ميانگين

 هداف صريح و مدون در گروهوجود  ا  1

 تناسب  اهداف گروه با نيازهاي فرد و جامعه  1

   اهداف گروهمشاركت اعضا هيات علمي در تدوين   1
 وجود سازوكار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه  1

عملكرد مدير گروه  2,32
  وجود سازوكاري مشخص براي ارزيابي عملكردمدير گروه  1

  ضا هيات علمي از مدير گروهرضايت اع  2,83
  رضايت دانشجويان از مدير گروه  2,53
  برنامه ريزي و اجراي وظايف گروه 2,18
  ارزيابي عملكرد گروه  1,85
  مشاركت اعضا هيات علمي در برنامه ريزي ،اجرا و ارزيابي فعاليتهاي گروه  2,57

روند توسعه اعضا هيات علمي گروه  1
دي گروهروند توسعه منابع كالب  1

مشاركت  اعضاي هيات علمي در دوره هاي دانش افزايي  1,83
 تدوين برنامه توسعه تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز گروه  2

 تدوين برنامه توسعه فعاليتهاي گروه  1

 تدوين برنامه توسعه منابع  كالبدي گروه  1

   هيات علميعايت آئين نامه ها و ضوابط موجود در گروه توسط اعضار  2
  تعامل گروه با ساير گروههاي دانشكده يا دانشگاه و ارائه خدمات تخصصي به آنها  1

  تعامل گروه با ساير گروههاي همسان در ساير دانشگاهها  1,5
  تعامل گروه با سازمانهاي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه ريزي آموزشي  1,71
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  نشانگر  ميانگين

  ني در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي گروهتوجه به كارآفري   1
 حمايتهاي گروه در خصوص  فعاليتهاي كار آفريني دانشجويان و دانش آموختگان گروه   .1,5

  هيات علمي  2,28

دانشجويان  3,36
 پژوهشي  با نيازهاي گروه               – تناسب فضاي آموزشي 

  هيات علمي  1,85
دانشجويان  2,40

 تناسب امكانات و تجهيزات آموزشي  با نيازهاي گروه      

  هيات علمي  2,14
دانشجويان  2,56

  تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نيازهاي گروه       

  اعتبار مالي مشخص براي گروهوجود     1

                       جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه               1
 نتايج ارزيابي  ): 2(                                           جدول 

 مالكها و نشانگرها  سطح مطلوبيت

 اهداف گروه                              :   مالك -1-1 نامطلوب

     وجود اهداف صريح و مدون در گروه  بنسبتا مطلو

 وه با نيازهاي فرد و جامعه       تناسب  اهداف گر -

      اهداف گروه     مشاركت اعضا هيات علمي در تدوين  -
     وجود سازوكار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه  نامطلوب

 گروه  مديريت:  مالك  -2-1 مطلوب

      ويژگيهاي فردي مدير گروه                                          مطلوب

      نحوه عملكرد مدير گروه    مطلوب

      وجود سازوكاري مشخص براي ارزيابي عملكردمدير گروه   نامطلوب

       نحوه انتخاب مدير گروه  مطلوب
       رضايت اعضا هيات علمي از مدير گروه  مطلوب

       رضايت دانشجويان از مدير گروه نسبتا مطلوب
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  انگرهامالكها و نش سطح مطلوبيت

  كاركردهاي گروه:مالك  -3-1 مطلوب  
        برنامه ريزي و اجراي وظايف گروه  نسبتا مطلوب
        ارزيابي عملكرد گروه  نسبتا مطلوب
 مشاركت هيات علمي دربرنامه ريزي،اجرا وارزيابي فعاليتهاي گروه      مطلوب

 ه                            روند توسعه گروه در سه سال گذشت:  مالك -4-1 نامطلوب

      روند توسعه اعضا هيات علمي گروه  نامطلوب

      روند توسعه منابع كالبدي گروه                                     نامطلوب

        مشاركت  اعضاي هيات علمي در دوره هاي دانش افزايي    نسبتا مطلوب

  سال آينده                     5وسعه گروه براي برنامه ت: مالك   -5-1 نامطلوب

       تدوين برنامه توسعه تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز گروه  نسبتا مطلوب

      تدوين برنامه توسعه فعاليتهاي گروه                                نامطلوب

 ه      تدوين برنامه توسعه منابع  كالبدي گرو نامطلوب

 آيين نامه ها و مصوبات مورد اجراي گروه:  مالك -6-1 نسبتا مطلوب

                               در گروه و ضوابط مدونوجود آيين نامه ها      نسبتا مطلوب

 رعايت آيين نامه ها وضوابط موجود توسط اعضا هيات علمي      نسبتا مطلوب

   برون گروهي گروه فعاليتهاي:  مالك-7-1  نسبتا مطلوب
تعامل گروه با ساير گروههاي دانشكده يا دانشگاه و ارائه خدمات تخصصي و    نسبتا مطلوب

  مشاوره اي به آنها 
  تعامل گروه با ساير گروههاي همسان در ساير دانشگاهها  نامطلوب

  وزشي تعامل گروه با سازمانهاي ذيربط در زمينه مديريت و برنامه ريزي آم نسبتا مطلوب
  نقش گروه در فعاليتهاي كار آفريني:  مالك -8-1 نامطلوب
     توجه به كارآفريني در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي گروه  نامطلوب

     حمايتهاي گروه از فعاليتهاي كار آفريني دانشجويان و دانش آموختگان   نامطلوب
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  مالكها  نشانگرها
 نات و تجهيزات  مورد استفاده در گروهامكا:  مالك -9-1  نسبتا مطلوب

                 هيات علمي پژوهشي  با نيازهاي –    تناسب فضاي آموزشي  بنسبتا مطلو
   دانشجويان پژوهشي  با نيازهاي–    تناسب فضاي آموزشي   نسبتا مطلوب
       يات علميهتناسب امكانات و تجهيزات آموزشي  با نيازهاي    نسبتا مطلوب

   دانشجويان   تناسب امكانات و تجهيزات آموزشي  با نيازهاي  نسبتا مطلوب
        هيات علمي   تناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نيازهاي  نسبتا مطلوب

   دانشجويانتناسب امكانات و خدمات رايانه اي با نيازهاي    نسبتا مطلوب
 نامطلوب

  

   مالي مورد استفاده  گروه منابع:مالك  -1-10

  اعتبار مالي مشخص براي گروهوجود   نامطلوب

  جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه                                  نامطلوب
 

  عامل هيات علمي)ب
  داده هاي عامل دوم:  )3(جدول 

فراواني  درصد متغير
  دكتري و باالتر  8  100
  ميزان تحصيالت  پائين تر از دكتري    

استاد  1  12,5
دانشيار  3  37,5
استاديار  4  50

  
  مرتبه علمي

  ال و بيشترس10  7  87,5
  سابقه كار   سال10كمتر از  1  12,5

- تعداد كل   8
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  نتايج ارزيابي ): 4(جدول 
 مالكها و نشانگرها  سطح مطلوبيت

 تركيب اعضا هيات علمي:  مالك  -1-2 مطلوب

 ر   تركيب اعضاي هيات علمي از نظر مرتبه علمي و سابقه كا بمطلو

    نسبت اعضاي هيات علمي به دانشجويان به تفكيك مقاطع مطلوب

  كارشناسي  مطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت  مطلوب
  دكتري   مطلوب
 فعاليتهاي آموزشي: مالك-2-2  مطلوب

عضاي هيات علمي درهرترم در گروه در سه سال  متوسط تعداد واحدهاي تدريس شده ا  مطلوب
 گذشته 

  متوسط تعداد واحدهاي تدريس شده اعضاي هيات علمي درگروههاي ديگر   مطلوب

 فعاليتهاي  پژوهشي:  مالك-3-2 مطلوب

متوسط مقاالت چاپ شده در مجالت علمي توسط اعضاي هيات  علمي در سه سال گذشته   بنسبتا مطلو
در سه  سال گذشته  ) تاليف يا  ترجمه(  تعداد كتابهاي تخصصي منتشر شده  متوسط بمطلو

   متوسط تعداد طرحهاي پژوهشي به پايان رسيده در سه سال گذشته نسبتا مطلوب

  ارتباط اعضا هيات علمي با دانشجويان:  مالك  -4-2 مطلوب
  شجويان اختصاص زمان مشخص توسط اعضاهيات علمي جهت مشاوره دان   مطلوب

  رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه مشاوره اعضا هيات علمي    نسبتا مطلوب
  عامل دانشجويان)ج

  نشانگرهاامتياز : )5(جدول 
  نشانگر  مقطع تحصيل  ميانگين
  كارشناسي  2,16
  د مديريتارش  3,00
  ارشد برنامه ريزي  2,73
  دكتري  3,5

يادگيري و -مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي -
هفعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي گرو
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  نشانگر  مقطع تحصيل   ميانگين

3,1   كارشناسي
  ارشد مديريت  3,86
  ارشد برنامه ريزي  3,31
  دكتري  4,5

 آگاهي دانشجويان ازماهيت  رشته تحصيلي و -
بازاركار آن 

  كارشناسي  2,5
  ارشد مديريت  3,87
  ارشد برنامه ريزي  3,7

  دكتري  4,57

عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي  - 

  نتايج ارزيابي  ): 6(جدول 
 مالكها و نشانگرها  سطح مطلوبيت

  پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان:   مالك -1-3 طلوبم
 ميانه رتبه كنكوردانشجويان پذيرفته شده در گروه مطلوب

  رفته شده در گروهميانه رتبه انتخاب رشته دانشجويان پذي  مطلوب
 ناسب تعداد پذيرفته شدگان با ظرفيت دوره هاي آموزشي گروهت نسبتا مطلوب

  ميانگين معدل دانشجويان گروه  مطلوب
     كارشناسي   نسبتا مطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت   نامطلوب

  كارشناسي ارشد برنامه ريزي   نسبتامطلوب
  دكتري   مطلوب
 ن مشروطي ،انصرافي و اخراجي به كل دانشجويان در هرمقطع نسبت دانشجويا مطلوب

    كارشناسي مطلوب
    كارشناسي ارشد مديريت مطلوب
    كارشناسي ارشد برنامه ريزي مطلوب
  دكتري   مطلوب

 تعامل دانشجويان با اعضاي هيات علمي:  مالك-2-3 نسبتامطلوب

يادگيري و فعاليتهاي پژوهشي   -مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي  نسبتامطلوب
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 مالكها و نشانگرها  سطح مطلوبيت

 هيات علمي گروه اعضا

  كارشناسي   نامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت   نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي   نسبتامطلوب
  دكتري   نسبتامطلوب
 آگاهي و عالقه دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و بازار كار: مالك -3-3 مطلوب

 انشجويان از ماهيت  رشته تحصيلي و بازاركار آنآگاهي د    مطلوب

  كارشناسي   نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت   مطلوب

  كارشناسي ارشد برنامه ريزي   نسبتا مطلوب
  دكتري   مطلوب
 عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي      مطلوب

  كارشناسي   نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت   مطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي   مطلوب
     دكتري   مطلوب

عامل دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي گروه)د
   نشانگرهاامتياز: )7(جدول 

  نشانگر  ميانگين
    وجود اهداف مشخص و مدون در گروه در خصوص دوره هاي آموزشي-  1
  معه ارائه دوره هاي اموزشي و باز اموزي متناسب بانياز هاي جا -  1

    ها با تخصص اعضاي هيات علمي تناسب دوره  -  2071
  ها با تجهيزات و امكانات گروه  تناسب دوره-  1,83
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  نشانگرها  ميانگين
  ها  با نيازهاي فرد و جامعه از نظر هيأت علمي هاي درسي دوره  تناسب برنامه-  1,66
  كارشناسي  2,60
  ارشد مديريت  2,79
  ارشد برنامه ريزي  2,00
  دكتري  3,00

ي فرد و جامعه از ها با نيازها هاي درسي دوره  تناسب برنامه-
نظردانشجويان

  كارشناسي  2,35
  ارشد مديريت  3,07
  ارشد برنامه ريزي  3,28

ها  با نيازهاي فرد و جامعه  هاي درسي دوره  تناسب بر نامه-
آموختگان                              از نظر دانش

ها با توجه به نيازهاي فرد و جامعه از نظر  تنوع دروس دوره -    1,66
هيأت علمي

  كارشناسي  2,64
  ارشد مديريت 2,64
  ارشد برنامه ريزي  2,07
  دكتري  1,33

ها با توجه به نيازهاي فرد و جامعه از  تنوع دروس دوره -
  نظر دانشجويان                                                       

  كارشناسي  1,80
  ارشد مديريت  2,75
  ارشد برنامه ريزي  3,00

ها با توجه به نيازهاي فرد و جامعه از  تنوع دروس دوره -
آموختگان                                                       نظر انش

  نتايج ارزيابي ): 8(جدول        
 مالكها و نشانگرها سطح مطلوبيت

       دوره هاي آموزشي گروه و اهداف آن       : مالك-1-4 امطلوبن
      وجود اهداف مشخص و مدون در گروه در خصوص دوره هاي آموزشي نامطلوب
      ارائه دوره هاي اموزشي و باز اموزي متناسب بانياز هاي جامعه نامطلوب
  انساني گروهتناسب دوره ها با امكانات مادي و نيروي : مالك-2-4 مطلوب

           تناسب دوره ها با تخصص اعضاي هيات علمي  مطلوب

      تناسب دوره ها با تجهيزات و امكانات گروه  نسبتا مطلوب
 تناسب برنامه هاي درسي دوره ها با نيازهاي فرد و جامعه : مالك -3-4 نسبتامطلوب
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 مالكها و نشانگرها سطح مطلوبيت

اي فرد و جامعه از نظر هيات علمي  تناسب برنامه هاي درسي دوره ها با نيازه   نسبتامطلوب
   تناسب برنامه هاي درسي دوره هابا نيازهاي فرد و جامعه از نظردانشجويان   نسبتامطلوب

  كارشناسي نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نامطلوب

  دكتري نسبتامطلوب
  موختگان  آي دوره ها با نيازهاي فرد وجامعه از نظر دانش تناسب برنامه هاي درس نسبتامطلوب
  كارشناسي نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نسبتامطلوب
 تنوع دروس  برنامه هاي درسي دوره ها  با  نيازهاي فردو:  مالك-4-4 نسبتامطلوب

 جامعه 

  دوره ها  با  نيازهاي فردو جامعه از نظر هيات علمي     تنوع دروس   نسبتامطلوب
   تنوع دروس  دوره ها  با  نيازهاي فردو جامعه از نظر دانشجويان             نامطلوب

  كارشناسي نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نامطلوب
  دكتري نامطلوب

   عه از نظر دانش آموختگان    وع دروس  دوره ها  با  نيازهاي فردو جام  تن نسبتامطلوب
  كارشناسي نامطلوب

  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
 برنامه ريزي كارشناسي ارشد  نسبتامطلوب
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   يادگيري-عامل فرايند ياددهي )  ه
   نشانگرهاامتياز: )9(جدول 

  نشانگر  ميانگين
  استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي  متنوع تدريس-  2,33
  كارشناسي  2,62
  ارشد مديريت  2,64
  ارشد برنامه ريزي  2,34
  دكتري  2,75

  رضايت دانشجويان از نحوه تدريس اعضاي هيات علمي-

تدريس        در دسترس بودن وسايل كمك آموزشي براي -    1,33
   استفاده  اعضاي هيات علمي از  وسايل كمك آموزشي-    1,33

  كارشناسي  1,89
  ارشد مديريت  1,27
  ارشد برنامه ريزي  1,44
  دكتري  2,00

 رضايت دانشجويان از ميزان استفاده وسايل كمك -
آموزشي توسط اعضاي هيات علمي

از شيوه هاي  متنوع ارزشيابي  استفاده اعضا ي هيات علمي -   2,40
  كارشناسي  2,40
  ارشد مديريت  2,50
  ارشد برنامه ريزي  1,81
  دكتري  2,40

 رضايت دانشجويان از روشهاي به كار گرفته شده در -
   يسنجش پيشرفت تحصيل

  وجود سازوكار بررسي نتايج پيشرفت تحصيلي دانشجويان در گروه -  1
  سيكارشنا  2,24
  ارشد مديريت  2,29
  ارشد برنامه ريزي  1,88
  دكتري  2,67

  رضايت دانشجويان از نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي-
هاي پيشرفت تحصيلي 

   نتايج ارزيابي ) : 10(دول            ج  

سطح مطلوبيت  مالكها و نشانگرها

 مطلوب
  

 ريس يادگيري در تد–راهبردهاي ياددهي :   مالك-5-1

    استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي متنوع تدريس مطلوب

    رضايت دانشجويان از نحوه تدريس اعضاي هيات علمي نسبتامطلوب

  كارشناسي نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
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سطح مطلوبيت  مالكها و نشانگرها

  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نسبتامطلوب
  دكتري نسبتامطلوب
   آموزشي مورد استفاده در تدريس  آموزشي و وسايل كمك مواد :  مالك-2-5 نامطلوب
    در دسترس بودن وسايل كمك آموزشي براي تدريس                   نامطلوب

    استفاده اعضاي هيات علمي از وسايل كمك آموزشي نامطلوب

  آموزشي توسط اعضاي   هيات  علميرضايت دانشجويان از ميزان استفاده وسايل كمك   نامطلوب

  كارشناسي نامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نامطلوب
  دكتري نامطلوب
 شيوه هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي:مالك -3-5 مطلوب

    استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي متنوع ارزشيابي  مطلوب

 ايت دانشجويان از روشهاي به كار گرفته شده در سنجش پيشرفت تحصيلي   رض نسبتامطلوب

  كارشناسي نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نامطلوب

  دكتري نسبتامطلوب
 نامطلوب

  

 باز خورد نتايج پيشرفت تحصيلي به دانشجويان:  مالك-5-4

 ر بررسي نتايج پيشرفت تحصيلي دانشجويان در گروه   وجود سازوكا نامطلوب

 رضايت دانشجويان از نحوه ارائه بازخورد نتايج ارزشيابيهاي پيشرفت تحصيلي     نسبتامطلوب

  كارشناسي نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نامطلوب

  دكتري نسبتامطلوب
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  آموختگانعامل دانش  )و
   نشانگرهاامتياز): 11(جدول 

  نشانگر  مقطع تحصيل  ميانگين
 كارشناسي  4,75

كارشناسي ارشد  4,93
رضايت كارفرمايان از سطح دانش و مهارتهاي تخصصي دانش  - 

    آموختگان 

  كارشناسي 4,5
  كارشناسي ارشد  4,05

 رضايت كارفرمايان از عالقه به كار وتعهد دانش -
آموختگان  

4,44   كارشناسي
ارشد كارشناسي  4,65

رضايت كارفرمايان از تواناييهاي ارتباطي دانش -
آموختگان 

 نتايج ارزيابي ): 12(جدول 

 امالكها و نشانگره  سطح مطلوبيت

 ادامه تحصيل دانش آموختگان :  مالك -1-6 نسبتامطلوب

 التر نسبت به كل دانش نسبت دانش آموختگان راه يافته به مقاطع با   نسبتامطلوب
 آموختگان داوطلب ادامه تحصيل  

  كارشناسي  نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد  نسبتامطلوب
  نظر كار فرمايان درباره دانش و توانايي دانش آموختگان -2-6  مطلوب

     رضايت كارفرمايان از سطح دانش و مهارتهاي تخصصي دانش  مطلوب
 آموختگان

  كارشناسي مطلوب
  كارشناسي ارشد لوبمط

       رضايت كارفرمايان ازعالقه به كار و تعهد دانش آموختگان مطلوب
  كارشناسي مطلوب
  كارشناسي ارشد مطلوب
      رضايت كارفرمايان از تواناييهاي ارتباطي دانش آموختگان مطلوب

  كارشناسي مطلوب
  كارشناسي ارشد مطلوب
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 امالكها و نشانگره  سطح مطلوبيت

                       )تحصيالت تكميلي(ش آموختگان مقاله هاوآثار علمي دان-3- مطلوب
     متوسط تعداد عناوين كتابهاي منتشره به وسيله دانش آموختگان       -

     متوسط تعداد عناوين مقاله هاي چاپ شده در مجالت علمي مطلوب

  كارشناسي ارشد مديريت مطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي مطلوب
     متوسط تعداد عناوين مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس هاي علمي  وبنسبتامطل

  كارشناسي ارشد مديريت نسبتامطلوب
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي نسبتامطلوب

  

 
  
 
  
 
 
 
 
 


