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  عامل: اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیالت - 1
  

  نشانگرها  مالك
1  

  اهداف گروه
  تخصصی در گروه خدمات عرضه  و پژوهشی  آموزشی ، هحوز سه رسالتهاي مدون در و وجود اهداف -1
  مطلع بودن اعضاي هیأت علمی و دانشجویان از رسالتها و اهداف گروه -2
  تناسب اهداف گروه با نیازهاي فرد و جامعه -3

  
2  

  مدیریت گروه
  

  سابقه کار) مدرك تحصیلی   هاي فردي مدیر گروه ( مرتبه علمی  ویژگی -4
  ي مشخض در خصوص ارزیابی عملکرد مدیر گروه وجود سازوکار -5
  میزان رضایت اعضاء هیات علمی از مدیر گروه  -6
  میزان رضایت دانشجویان از مدیر گروه  -7
در جلب مشارکت اعضاء هیأت علمی و ایجاد انگیـزه و ارائـه نوآوریهـا در بـین     مدیر گروه  نقش -8

  اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
3  
سال  5تا  3ه در روند توسعه گرو

  گذشته

  علمی گروه هیأتروند توسعه اعضاي  -9
   اي اعضاء هیأت علمی رشد حرفههاي  علمی در دوره هیأت يت اعضاکرمشا -10
  (فضاي فیزیکی و امکانات و تجهیزات) روند توسعه منابع کالبدي گروه -11

  
4  

و ساز و کار  برنامه توسعه گروه
  ها ارزیابی فعالیت

   نامه توسعه نیروي انسانی متخصص مورد نیاز گروهتدوین بر -12
هاي آموزشی و پژوهشی گروه در دراز مـدت، کوتـاه مـدت و     براي توسعه فعالیت  برنامهتدوین  -13

  میان مدت در سطوح مختلف
  گروهسالیانه نحوه ارزیابی فعالیت هاي  -14

5  
  ها و مصوبات گروه آئین نامه

  گروه  داخلی نامه وجود آئین -15
  ها و مفاد آن توسط مدیر گروه نامه اجراي آئین -16
  ها و ضوابط موجود نامه  رعایت و پایبندي اعضاي هیأت علمی گروه به آئین -17

  
  
6  

  هاي برون گروهی گروه فعالیت
  

و عرضـه خـدمات    ، اجرائـی پژوهشـی  تعداد اعضاي هیأت علمی که در فعالیت هاي آموزشـی  -18
  اند ها یا دانشگاه همکاري داشته دانشکدههاي  تخصصی با سایر گروه

و عرضـه خـدمات    پژوهشـی، اجرائـی   تعداد اعضاي هیأت علمی که در فعالیت هاي آموزشـی   -19
  اند تخصصی با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشته

، پژوهشـی  همسـان در فعالیـت هـاي آموزشـی      تعداد اعضاء هیأت علمی که با  سایرگروههاي  -20
  ري داشته انداو عرضه خدمات تخصصی همک اجرائی

  
7  

  منابع مالی مورد استفاده گروه
(شامل منابع مالی پژوهشی دستگاههاي اجرائـی،   جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه -21

  کمکهاي مردمی و امثال آن)
  

8  
  تشکیالت سازمانی

  و عضو هیأت علمی نرخ کارمند به دانشجو -22
  ت کارکنان ادارينرخ تحصیال -23
  نرخ کارکنان غیر هیأت علمی -24
  



  

  عامل: هیأت علمی - 2
  

  نشانگرها  مالك
  
9  

  ترکیب و توزیع اعضاي هیأت علمی

  مرتبه علمی و سابقه کار اعضاي هیأت علمی گروه از نظر سن نرخ -25
  نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجویان به تفکیک مقاطع -26
  ی تمام وقت به پاره وقتنسبت اعضاء هیأت علم -27
  نرخ اعضاء هیأت علمی متخصص در هر رشته به دانشجویان -28

  
  
  
10  

  آموزشی هاي فعالیت

  متوسط تعداد واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمی در سه  سال گذشته در گروه -29
رائـه  نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمی در گروه به تعداد کل واحدهاي ا -30

  شده در سه سال گذشته در گروه
متوسط تعداد واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمی در سه سال گذشته در سایر گروه هاي  -31

  آموزشی
نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمی در گروه به تعداد کل واحدهاي ارائـه   -32

  شده در سه سال گذشته در سایر گروههاي دانشگاه
  
  

11  
  پژوهشی هاي فعالیت

  

  گذشته  سال 3در   دانشگاه و خارج از  اعضاء در داخل  پژوهشی  هاي طرحسرانه  -33
  سال گذشته 3خارجی) در  -مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی (داخلیسرانه  -34
  هسال گذشت 3تألیف، ترجمه، بررسی و نقد کتاب، تصحیح و تجدید کتاب توسط اعضا در سرانه  -35
  ساخت یا ابداع آثار مرتبط با رشته علمی (براي رشته هاي خاص) -36
  نامه به تعداد اعضاء هیأت علمی نسبت تعداد پایان -37
  ها با تخصص اعضاء هیأت علمی نامه عناوین پایان تناسب -38
  سرانه فرصت مطالعاتی -39
  بوسیله اعضاء هیأت علمی ي علمی برگزار شدهها همایش نرخ -40
  پژوهشی داخلی و خارجی -رخ عضویت هیأت تحریر در مجالت علمین -41

12  
 همکارانبا ارتباط اعضاء هیأت علمی

  خارج از دانشگاه و خارج از کشور

  ترك با سایر اعضاء هیأت علمیهاي آموزشی و پژوهشی مش وجود فعالیت -42
  ر دانشگاههاي کشورگروه با اعضاء هیأت علمی سایآموزشی و پژوهشی مشترك   وجود فعالیت -43
  آموزشی و پژوهشی مشترك با اعضاء هیأت علمی مراکز علمی خارج از کشور  وجود فعالیت -44

  عامل: دانشجویان -3
  

  نشانگرها  مالك
  

13  
پذیرش و پیشرفت تحصیلی 

  دانشجویان
   

  میانه رتبه کنکور دانشجویان پذیرفته شده درگروه -45
  جویان پذیرفته شده در گروهمیانه رتبه انتخاب رشته دانش -46
  گروه کالبديشدگان با امکانات و ظرفیت   تناسب تعداد پذیرفته -47
  میانگین معدل دانشجویان گروه بر حسب مقاطع تحصیلی -48
  نسبت دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی -49

14  
   علمی هیأت اعضاي با دانشجویان تعامل

  اعضاء هیأت علمی تدریس و تحقیق  هاي فعالیت در دانشجویان مشارکت میزان -50
  



  

15  
نسبت  دانشجویان وآگاهی عالقه

  تحصیلی و بازارکار آن رشته به

  آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی و بازارکار آن  -51
  عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی -52

16  
  ترکیب و توزیع دانشجویان

  

کارشناسی ارشد و دکتري (هرم جمعیت دانشجویی در  ،تناسب دانشجویان در مقاطع کارشناسی -53
  مقاطع تحصیلی)

  نسبت جنسی دانشجویان پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی -54

  یادگیري –عامل: راهبردهاي یاددهی  - 4
  

  نشانگرها  مالك
17  

  الگوها و روشهاي تدریس
  

  (روشهاي تدریس) یادگیري و یاددهی روشهاي  انواع هیأت علمی ازاستفاده اعضاي  میزان -55
  میزان رضایت دانشجویان از روشهاي تدریس اساتید گروه -56
  میزان استفاده اعضاء هیأت علمی از طرح درس مناسب  -57

18  
  آموزشی  ووسایل ازمنابع استفاده

  آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس فنمیزان استفاده از  -58
   آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس از فنمیزان رضایت دانشجویان در استفاده  -59

19  
  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  هاي متنوع ارزشیابی استفاده اعضاي هیأت علمی از شیوهمیزان  -60
  

  هاي درسی هاي آموزشی و برنامه عامل: دوره - 5
                                                        

  نشانگرها  مالك
20  

  و اهداف آن آموزشی هاي دوره
  هاي آموزشی با نیازهاي جامعه و تحوالت علمی روز ها و دوره  تناسب رشته -61
  وجود اهداف دقیق و مدون دوره هاي آموزشی در گروه -62
  هاي تحصیلی با تعداد اعضاي هیأت علمی داراي  نسبت تعداد رشته -63

  
  
21  

هاي درسی  ذیري برنامهانعطاف پ
ها نسبت به نیازهاي فردو  دوره

  جامعه

فراگیران (ایجاد پایه علمی، مهارتی و نگرشی قابـل قبـول) و     نیازهاي  با درسی   هاي برنامه  تناسب -64
  علمی هیأت جامعه ازنظراعضاي 

  جامعه از نظر دانشجویان  و  فراگیران نیازهاي   درسی با برنامه  تناسب  -65
  جامعه از نظردانش آموختگان   فراگیران و نیازهاي   درسی با برنامه  تناسب  -66
هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر اعضاء هیأت  پذیري دروس دوره میزان انعطاف -67

  علمی
  تنوع دروس دوره هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانشجویان -68
  س دوره هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانش آموختگانتنوع درو -69
  ها هاي درسی دوره میزان تناسب دروس نظري و عملی و آزمایشگاهی (کارگاهی) در برنامه -70
  هاي درسی  وجود فعالیتهاي فوق برنامه و همسو بودن آنها با برنامه -71
  

22  
رضایت دانش آموختگان از 

  آموزشی و درسی هاي  برنامه

  گروه تدریس اعضاء هیأت علمیمیزان رضایت دانش آموختگان از کیفیت  -72
  هاي درسی گروه میزان رضایت دانش آموختگان از کاربردي بودن برنامه -73
  هاي درسی گروه میزان رضایت دانش آموختگان از به روز بودن برنامه -74



  

  هاي الزم در آنان هاي درسی در ایجاد قابلیت نامهمیزان رضایت دانش آموختگان از کفایت بر -75  
  میزان رضایت دانش آموختگان از امکانات آموزشی (آزمایشگاه، کتابخانه، .......) -76
  نظر دانش آموختگان درباره محتواي دروس  -77

  پژوهشی  - عامل: امکانات و تجهیزات آموزشی - 6
  

  نشانگرها  مالك
  
23  

  فضاهاي آموزشی و اداري 

  به ازاء هر دانشجو و کالس درسفضاهاي آموزشی گروه سرانه  -78
  به ازاء هر عضو هیأت علمیفضاي اداري سرانه  -79
  استفاده بهینه گروه از فضاهاي آموزشی و اداري -80

24  
  کتابخانه و 

  سیستم اطالع رسانی 

  تناسب فضاهاي کتابخانه و سالن مطالعه آن با تعداد دانشجویان -81
با نیازهاي دانشجویان و اعضاء موجود در کتابخانه سب کتب و مجالت علمی داخلی و خارجی تنا -82

   هیأت علمی گروه
25  

  اي امکانات و خدمات رایانه
  اي با نیازهاي اعضاي گروه تناسب امکانات و خدمات رایانه -83
  اي با نیازهاي دانشجو تناسب امکانات رایانه -84

26  
  ها  ها و آزمایشگاه کارگاه

  به ازاء هر دانشجو هاي تحصیلی گروه هاي مناسب با رشته ها و آزمایشگاه کارگاهسرانه  -85
    سرانه کارگاهها و آزمایشگاههاي گروه به ازاء هر دانشجو -86
  علمی بازدیدهاينرخ  -87

  دانش آموختگانعامل:  - 7
  

  نشانگرها  مالك
27  

  ادامه تحصیل دانش آموختگان

  اند  انی که به مقاطع تحصیلی باالتر راه یافتهنسبت دانشجوی -88
  

28  
  و  رضایت کارفرمایان از دانش

  آموختگان  دانش هاي  توانایی

  هاي تخصصی دانش آموختگان رضایت کارفرمایان از سطح دانش و مهارت -89
  رضایت کارفرمایان از عالقه به کار، تعهد و وجدان کاري دانش آموختگان -90

  
29  

  آموختگان  دانش آثارعلمی

  سال گذشته  3دانش آموختگان در  وسیله هاي منتشره به کتاب متوسط تعدادعناوین -91
  گذشته سال  3آموختگان در  دانش پ رسیده در مجالت معتبر به وسیلهی به چاعلمتعداد مقاالت  -92
  گذشته سال  3 در نآموختگا و خارجی به وسیله دانش تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارهاي داخلی -93

30  
  سرنوشت شغلی

  دانش آموختگان  

  کل دانش آموختگان در سه سال گذشتهنسبت دانش آموختگان شاغل به  -94
شان مرتبط است نسـبت بـه کـل     نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آنها به رشته تحصیلی -95

  دانش آموختگان شاغل
  مرتبط هاي غیر نسبت دانش آموختگان شاغل در رشته -96
  میزان کارآفرینی دانش آموختگان -97

31  
ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد 

  از فراغت از تحصیل 

  التحصیالن شاغل براي سخنرانی در گروه دعوت از فارغ -98
  با اعضاء هیأت علمی انجام فعالیتهاي پژوهشی مشترك دانش آموختگان -99

  التحصیالن همایش ساالنه فارغ -100


