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  مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  1386بهار 



  عامل: اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیالت) -1( 
  
  »اهداف گروه -1مالك «

  (پ: مدیر گروه) 1نشانگر 
  دونی در حوزه آموزشی در گروه وجود دارد؟آیا اهداف و رسالتهاي م

  □اهداف و رسالتهاي آموزشی گروه بطور مشخص و دقیق تدوین شده است  -الف
  □اهداف و رسالتهاي آموزشی گروه بطور ضمنی مدنظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد  -ب
  □اهداف و رسالتهاي آموزشی گروه مشخص نیست  -ج

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

  ات تخصصی در گروه وجود دارد؟آیا اهداف و رسالتهاي مدونی در حوزه خدم
  □گروه بطور مشخص و دقیق تدوین شده است  خدمات تخصصیاهداف و رسالتهاي  -الف
  □ گروه بطور ضمنی مدنظر اعضاء هیأت علمی قرار دارد خدمات تخصصیعرضه اهداف و رسالتهاي  -ب
  □اهداف و رسالتهاي خدمات تخصصی گروه مشخص نیست  -ج

  )ت علمی و دانشجویانهیأ(پ:  3و  2  نشانگر
  هاي زیر بیان کنید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه

  زیاد        متوسط  کم  شرح
  تا چه اندازه از اهداف و رسالتهاي گروه مطلع هستید؟  -1
 در ایـن رشـته   دانشـجویان  و انتظـارات  تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي فردي -2

  تناسب دارد؟
  تناسب دارد؟در این رشته ازه اهداف گروه با نیازهاي جامعه تا چه اند -3

      

  
  »مدیریت گروه -2مالك «

  )مدیر گروه(پ:   4نشانگر 
     □ استاد     □ دانشیار    □ استادیار     □ مربیگروه:   فعلی مدیر دانشگاهیمرتبه 

     □ دکتري     □ گروه: کارشناسی ارشد فعلی تحصیلی مدیر آخرین مدرك
  گروه: ....................... سالفعلی  مدیر خدمت سابقه سالهايعداد ت



  )اعضاء هیأت علمی(پ:  5نشانگر 
  آیا در خصوص ارزیابی عملکرد مدیر گروه سازوکار مشخصی در گروه نظیر موارد زیر وجود دارد؟

        خیر  بلی  شرح
  ه وجود دارد؟           فرآیند نظرسنجی از دانشجویان درباره عملکرد مدیر گرو -1
  فرایند نظرسنجی از اساتید گروه درباره عملکرد مدیر گروه وجود دارد؟            -2
فرایند بررسی و انعکاس انتقادات دانشجویان نسبت به مدیر گروه وجود دارد؟           -3
  فرایند بررسی و انعکاس انتقادات اساتید به مدیر گروه وجود دارد؟        -4

    

  
  )اعضاء هیأت علمیدانشجویان و  (پ:  7و  6نشانگر 

  هاي زیر بیان نمائید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه
  راضینسبتاً راضی        نا راضی  شرح

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

      

  
  )هیأت علمی (پ: 8شانگر ن

  هاي زیر بیان کنید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه
  زیاد        متوسط  کم  شرح

جلب مشارکت اعضاء هیأت علمی در فعالیتهـاي مختلـف آموزشـی و پژوهشـی توسـط       -1
  مدیر گروه در چه سطحی است؟

  یر در چه سطحی است؟جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي مختلف گروه توسط مد -2
  مدیر گروه نقشی در ارائه نوآوریها و ایجاد انگیزه در بین همکاران و دانشجویان دارد؟ -3

      

  
  »سال گذشته 5تا  3روند توسعه گروه در  -3مالك «

  )مدیر گروه (پ: 9نشانگر 
  یر چگونه بوده است؟سال گذشته در موارد ز 3کیفی اعضاء هیأت علمی گروه در  -به نظر شما روند توسعه کمی

  تعداد کارگاههاي آموزشی که گروه براي اعضاء هیأت علمی در سه گذشته تشکیل داده است.
  ............................. کارگاه 84-1383
  ............................. کارگاه 85-1384
  ............................. کارگاه 86-1385
  
  



  اند. ی که در کارگاه آموزشی روش تدریس در سه سال گذشته شرکت کردهتعداد اعضاء هیأت علم
  ............................. کارگاه 84-1383
  ............................. کارگاه 85-1384
  ............................. کارگاه 86-1385

  اند؟  به گروه پیوستههیأت علمی  در سه سال گذشته چند نفر عضو
  .............................نفر 84-1383
  ............................. نفر 85-1384
  ............................. نفر 86-1385

  ؟است  در سه سال گذشته افزایش داشتهافزارهاي کامپیوتري  از نرم شما (هیأت علمی) میزان استفاده
  رصد............................. د 84-1383
  ............................. درصد 85-1384
  ............................. درصد 86-1385

  ؟است چند فقره بودهسال گذشته  3اساتید گروه در  (مجالت و سمینارها) تعداد مقاالت پژوهشی
      ................... فقره 1383-84 -الف
  ................... فقره 1384-85 -ب
  ................... فقره 1385-86  -ج

  ؟است چند عنوان بودهسال گذشته 3تعداد کتابهاي منتشره اعضاء هیأت علمی در 
  عنوان     ................... 1383-84 -الف
  عنوان..................... 1384-85 -ب
  عنوان... .................. 1385-86 -ج

  اند.  خارجی) شرکت نموده -(داخلی و سخنرانی ال گذشته در سمینارتعداد اعضاء هیأت علمی که در سه س
84-1383   .............................  
85-1384   .............................  
86-1385   .............................  

  تشکیل شده بوسیله گروه در سه سال گذشتههاي  ارها و سخنرانیتعداد سمین
  .......................... سمینار... 84-1383
  ............................. سمینار 85-1384
  ............................. سمینار 86-1385



  مطالعات (داخلی، خارجی) استفاده شده توسط اعضاء هیأت علمی  تعداد فرصت
  ............................. تعداد   84-1383
  ................... تعداد.......... 85-1384
  ............................. تعداد 86-1385

  )هیأت علمی (پ: 10نشانگر 
  اي ذیل تا چه اندازه بوده است؟ هاي رشد حرفه میزان مشارکت شما در هر یک از دوره

  سمینارهاي تخصصی  .................................. تعداد   -1
  صصی موضوعی (داخلی، خارجی) .................................. تعدادکارگاههاي آموزشی تخ -2
  کارگاه روش تدریس .................................. تعداد -3
  کارگاههاي روش تحقیق .................................. تعداد -4
  سایر .................................. تعداد -5

  )دیر گروهم (پ: 11نشانگر 
  سال گذشته چگونه بوده است؟ 3از نظر شما روند توسعه منابع کالبدي گروه در 

  زیاد  متوسط  کم  گویه  ردیف
        اطاق کار مورد نیاز اساتید  1
        افزایش تعداد کالسهاي آموزشی    2
        تعداد کتابهاي کتابخانه تخصصی مرتبط با رشته تخصصی گروه   3
        اي گروه   نهامکانات و خدمات رایا  4
بهبود کیفیت کالسهاي آموزشـی از نظـر امکانـات فیزیکـی (نـور،        5

  گرما، سرما و . . .) 
      

        ها ها و آزمایشگاه توسعه فضاي کارگاه  6
  
  »ها برنامه توسعه گروه و ساز و کار ارزیابی فعالیت -4مالك « 

  )مدیر گروه (پ:12نشانگر 
  است؟ خود پرداختهیروي انسانی برنامه توسعه نبه تدوین آیا گروه 

  هاي زیر پاسخ دهید. لطفاً به گویه
  خیر  بلی  گویه  ردیف

      .برنامه مشخصی تدوین شده است  1

      هاي الزم به عمل آمده است. بینی پیش  2
  



  )مدیر گروه (پ: 13نشانگر 
  است؟ خود پرداخته هاي آموزشی و پژوهشی فعالیتبرنامه توسعه به تدوین آیا گروه 

  هاي زیر پاسخ دهید. لطفاً به گویه
  خیر  بلی  گویه  ردیف

      .برنامه مشخصی تدوین شده است  1

      .در این زمینه در گروه بحث بعمل آمد و صورتجلسه آن وجود دارد  2
      .اقدامی صورت نگرفته است  3

  
  )مدیر گروه (پ: 14نشانگر 

  وجود دارد؟گروه ساالنه ارزیابی فعالیتهاي آیا فرایند 
   □ خیر     □بلی

  هاي زیر پاسخ دهید. در صورت بلی به گویه
  منظم  نسبتاً منظم  نامنظم  گویه  ردیف

        شود؟  فعالیتهاي آموزشی گروه تا چه اندازه بطور منظم انجام می  1
        شود؟ فعالیتهاي پژوهشی گروه تا چه اندازه بطور منظم انجام می  2
        شود؟ ه بطور منظم انجام میفعالیتهاي اجرائی گروه تا چه انداز  3

  
  »ها و مصوبات گروه نامه آئین -5مالك «

  )هیأت علمی -مدیر گروه (پ: 15نشانگر 
  هاي داخلی گروه بیان نمائید. نامه لطفاً نظر خود را در رابطه با تهیه و تنظیم آئین

  خیر  بلی  گویه  ردیف
هـاي   فعالیـت هـاي داخلـی مـدونی در ارتبـاط بـا       نامه آیا در گروه آئین  1

  آموزشی وجود دارد؟
    

هـاي   هـاي داخلـی مـدونی در ارتبـاط بـا فعالیـت       نامه آیا در گروه آئین  2
  پژوهشی وجود دارد؟

    

  



  )اعضاء هیأت علمی (پ:،  )مدیر گروه (پ: 17و     16نشانگر
  ها بیان نمائید. نامه لطفاً نظر خود را در رابطه با اجراي آئین

  خیر  بلی  گویه  ردیف
      ها اهتمام دارد؟ نامه آیا مدیر گروه نسبت به اجراي آئین  1
      هاي گروه اهتمام دارد؟ نامه آیا اعضاء هیأت علمی نسبت به اجراي آئین  2

  
  هاي زیر پاسخ دهید. در صورت بلی لطفاً به گویه

  زیاد  متوسط  کم  گویه  ردیف
        نامه اهتمام دارند؟ نسبت به اجراي آئین مدیر تا چه اندازه  1
        اعضاء هیأت علمی گروه به اجراي آن اهتمام دارند؟ اندازهتا چه   2

  
  »هاي برون گروهی گروه فعالیت -6مالك «

  )هیأت علمی (پ: 18نشانگر 
  اید؟ یا دانشگاه پرداخته سایر گروههاي آموزشی دانشکده آیا شما در سه سال گذشته به تدریس دروس در

   □ خیر     □بلی
  اید؟ .............. تعداد   در آن گروه تدریس کرده احدواگر بلی چند 

همکـاري  سـایر گروههـاي آموزشـی دانشـکده یـا دانشـگاه        در طرحهاي پژوهشـی بـا   آیا شما در سه سال گذشته
   □ خیر     □بلی    ؟اید داشته

  ؟ .............. تعداد  اید طرح همکاري داشتهچند  در اگر بلی
اي (شرکت در جلسات) با سـایر گروههـاي آموزشـی دانشـکده یـا       در خدمات مشاورهآیا شما در سه سال گذشته 

   □ خیر     □بلی   اید؟ دانشگاه همکاري داشته
  اید؟ .............. تعداد   اگر بلی در چند جلسه همکاري داشته

  اید؟   ي داشتهفعالیتهاي اجرائی با سایر گروههاي آموزشی دانشکده با دانشگاه همکار در در سه سال گذشته
  □ خیر     □بلی

  اید؟ ...................... درصد اگر بلی چند درصد از وقت خود را اختصاص داده
  )هیأت علمی (پ: 19نشانگر 

   □ خیر     □بلی   اید؟  آیا شما در سه سال گذشته در تدریس با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشته
  .............. تعداد  اید؟  اگر بلی چند درس تدریس کرده

   □خیر  □بلی اید؟  آیا شما در سه سال گذشته در طرحهاي پژوهشی با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشته
  اید؟ .............. تعداد   اگر بلی در چند طرح همکاري کرده



همکـاري   بطسـازمانهاي ذیـر   اي (شـرکت در جلسـات) بـا سـایر     آیا شما در سه سال گذشته در خدمات مشـاوره 
   □ خیر     □بلی  اید؟ داشته

    ؟ .............. تعداداید کردهاگر بلی در چند جلسه همکاري 
  □ خیر     □بلیاید؟  در سه سال گذشته در فعالیتهاي اجرائی با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشته

  .. درصداید؟ .................. اگر بلی چند درصد از وقت خود را اختصاص داده
  )هیأت علمی (پ: 20نشانگر 

در دانشـگاههاي   همکـاري  با سایر گروههاي همسان مرتبط با رشته خود آیا در سه سال گذشته در تدریس دروس
   □خیر  □د؟  بلیان داشته دیگر

  ؟ .............. تعداد  دای درس تدریس کردهاگر بلی در چند 
انـد؟    داشـته  در دانشگاههاي دیگر ایر گروههاي همسان همکاريآیا در سه سال گذشته در طرحهاي پژوهشی، با س

   □خیر  □بلی
  د ؟ .............. تعداد  ای دهاگر بلی در چند طرح همکاري کر

انـد؟    اي (شرکت در جلسات) با سایر گروههاي همسان همکـاري داشـته   آیا در سه سال گذشته در خدمات مشاوره
   □خیر  □بلی

  اند؟ .............. تعداد   رکت کردهاگر بلی در چند جلسه ش
  □ خیر     □بلیاند؟  آیا در سه سال گذشته در فعالیتهاي اجرائی با سایر گروههاي همسان همکاري داشته

  اند؟ ............... درصد اگر بلی چند درصد از وقت خود را اختصاص داده
  
  »منابع مالی مورد استفاده گروه -7مالك «

  )دیر گروهم (پ:  21نشانگر 
  هاي زیر بیان کنید. لطفاً نظرات خود را در رابطه گویه

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  شود؟ تا چه اندازه منابع مالی گروه از طریق پژوهش هاي کاربردي تأمین می -1
  شود؟ تا چه اندازه کمک هاي مالی دستگاه هاي اجرایی توسط گروه نیز جلب می -2
  شود؟ هاي دانشجوئی جذب می ز طریق شهریههاي مالی ا تا چه اندازه کمک -3

      

  



  »تشکیالت سازمانی -8مالك «
  )مدیر گروه (پ: 22نشانگر 

  تعداد کل کارکنان اداري
  تعداد کل دانشجویان

  
  تعداد کل کارکنان اداري

  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  

  )مدیر گروه (پ: 23نشانگر 
  از دیپلم تعداد کل کارکنان اداري با تحصیالت باالتر

  تعداد کل کارکنان اداري
  

  )مدیر گروه (پ: 24نشانگر 
  تعداد کل کارکنان مربوط به خدمات آموزشی (غیر هیأت علمی)

  تعداد کل کارکنان اداري (غیر هیأت علمی)
  

  )هیأت علمیعامل:  -2(
  
  »ترکیب و توزیع اعضاي هیأت علمی -9مالك «

  )مدیر گروه (پ:  25نشانگر 
  سال 60-70ء هیأت علمی تعداد اعضا

  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  

  سال 50-60تعداد اعضاء هیأت علمی 
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی

  
  سال 40-50تعداد اعضاء هیأت علمی 

  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  

  سال 30-40تعداد اعضاء هیأت علمی 
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی



  
  

  
  تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه دانشیار

  گروه تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  

  تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه استادیار
  گروه تعداد کل اعضاء هیأت علمی

  
  تعداد اعضاء هیأت علمی با رتبه مربی

  گروه تعداد کل اعضاء هیأت علمی
    

  سال 30تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه بیش از 
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی

  
  سال 20-30تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه 

  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  

  سال 10-20تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه 
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی

  
  سال 1-10تعداد اعضاء هیأت علمی با سابقه 

  اد کل اعضاء هیأت علمیتعد
  

  )مدیر گروه (پ: 26نشانگر 
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی

  تعداد کل دانشجویان کارشناسی
  

  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  ارشد تعداد کل دانشجویان کارشناسی

  به استادتعداد اعضاء هیأت علمی با رت
  گروه تعداد کل اعضاء هیأت علمی



  
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  تعداد کل دانشجویان دکتري

  
  )مدیر گروه (پ: 27نشانگر 

  بر حسب تخصص مدعو التدریس) (حق هیأت علمیتعداد اعضاء 
  تعداد کل اعضاي هیأت علمی تمام وقت

  
  برحسب تخصص وقت نیمه تعداد اعضاء هیأت علمی

  تعداد کل اعضاي هیأت علمی تمام وقت
  

  )مدیر گروه (پ: 28نشانگر 
  تعداد اعضاء هیأت علمی متخصص در هر رشته

  تعداد دانشجویان در همان رشته
  
  »هاي آموزشی فعالیت -10ك مال«

  )هیأت علمی (پ: 29نشانگر 
  اید؟ سال گذشته چند واحد در گروه تدریس کرده سهدر 
  کارشناسی ............................... واحد -الف
  کارشناسی ارشد ....................................... واحد -ب
  . واحددکتري ................................... -ج

  )مدیر گروه (پ: 30نشانگر 
  تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمی در گروه در سه سال گذشته

  تعداد کل واحدهاي تدریس شده در گروه
  

  )هیأت علمی (پ: 31نشانگر 
  اید؟ هاي دیگر تدریس کرده در سه سال گذشته چند واحد در گروه

  ....... واحدکارشناسی ........................ -الف
  کارشناسی ارشد ....................................... واحد -ب
  دکتري .................................... واحد -ج



  )مدیر گروه (پ: 32نشانگر 
  تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو در خارج از گروه در سه سال گذشته

  تعداد کل واحدهاي تدریس شده در گروه
  
  »هاي پژوهشی فعالیت -11ك مال«

  )هیأت علمی (پ: 33نشانگر 
  ................................؟  اید سال گذشته چند طرح پژوهشی در داخل دانشگاه اجرا کرده 3در 

  ................................؟  اید سال گذشته چند طرح پژوهشی در خارج دانشگاه اجرا کرده 3در  

  )هیأت علمی (پ: 34نشانگر 
  اید؟ ................................ سال گذشته چند مقاله در مجالت معتبر داخلی یا خارجی چاپ کرده 3در 
  ................................؟  اید سال گذشته چند مقاله در سمینارهاي داخلی یا خارجی ارائه کرده 3در 

  )هیأت علمی (پ: 35نشانگر 
  اید؟ ................................ چند کتاب را به چاپ رسانیدهسال گذشته  3در 
  اید؟ ................................ سال گذشته چند کتاب را ترجمه کرده 3در 
  اید؟ ................................ سال گذشته چند کتاب را نقد یا تصحیح یا تجدید کرده 3در 

  )هیأت علمی (پ: 36نشانگر 
  اید؟ ................................ سال گذشته ابداعات و اختراعاتی مربوط به رشته خود انجام داده3آیا در 

  )هیأت علمی (پ: 37نشانگر 
  اید؟ ................................ نامه را راهنمایی کرده در سه سال گذشته چند پایان

  )هیأت علمی (پ: 38نشانگر 
  ها با تخصص اعضاء هیأت علمی گروه تناسب دارد؟ نامه عناوین پایانتا چه اندازه 

           □ زیاد      □ متوسط      □ کم     
  )هیأت علمی (پ: 39نشانگر 

  اید؟ .............................. تعداد فرصتهاي مطالعاتی که در سه سال گذشته استفاده کرده
  )هیأت علمی (پ: 40نشانگر 

  ...................................اید؟  داشته مشارکت ایش یا سمینارهمچند گذشته در برگزاري  در سه سال
  )هیأت علمی (پ: 41نشانگر 

  اید؟ .............................. در سه سال گذشته در چند مجله داخلی یا خارجی عضو هیأت تحریریه بوده
  



  »خارج از دانشگاه و خارج از کشور همکارانارتباط اعضاء هیأت علمی با  -12مالك «
  )هیأت علمی (پ: 42نشانگر 

  واحد ................................؟ اند ارائه کردهبا سایر اعضاي گروه  مشترك واحد درسچند در سه سال گذشته 
  ................ تعداد............؟ اید اجرا کردهبا سایر اعضاي گروه  چند طرح پژوهشی مشتركدر سه سال گذشته 

  )هیأت علمی (پ: 43نشانگر 
  واحد ..................................اید؟  در سه گذشته چند درس مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج از گروه ارائه کرده

  تعداد ............................اید؟  در سه سال گذشته چند طرح مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج از گروه ارائه کرده
  )هیأت علمی (پ: 44نشانگر 

  ............................ واحد اند؟ در سه گذشته چند درس مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج از کشور ارائه کرده
  د..................... تعدااند؟  در سه سال گذشته چند طرح مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج از کشور ارائه کرده

  
  )دانشجویانعامل:  -3(

  
  »پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان -13مالك «

  )مدیر گروه (پ: 45نشانگر 
  ................................رتبه شما در کنکور چند بوده است؟ 

  )مدیر دانشجو (پ: 46نشانگر 
  ................................رشته فعلی،  انتخاب چندم شما در برگه انتخاب رشته بوده است؟ 

  )مدیر گروه (پ: 47نشانگر 
  تعداد پذیرفته شدگان در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی

  فضاي آموزشی براساس متر مربع
  

  تعداد پذیرفته شدگان در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی ارشد
  فضاي آموزشی براساس متر مربع

  
  مقطع دکتري تعداد پذیرفته شدگان در سه سال گذشته در

  فضاي آموزشی براساس متر مربع
  

  )مدیر گروه (پ: 48نشانگر 
  ............................. میانگین معدل دانشجویان کارشناسی در سه سال گذشته

  ............................. میانگین معدل دانشجویان کارشناسی ارشد در سه سال گذشته
  ............................. ي در سه سال گذشتهمیانگین معدل دانشجویان دکتر



  )مدیر گروه (پ: 49نشانگر 
  ..................... در سه سال گذشته تعداد کل دانشجویان کارشناسی -الف
  ............................. در سه سال گذشته تعدادکل دانشجویان کارشناسی ارشد - ب
  ...................... سه سال گذشتهدر  تعداد کل دانشجویان دکتري -ج
  اند؟....نفر    در مقطع کارشناسی مشروط شدهسه سال گذشته  چند نفر در -چ

  اند؟ .................نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشروط شده سه سال گذشتهچند نفر در ح ـ 
  .....نفر  اند؟........... در مقطع دکتري مشروط شدهسه سال گذشته  چند نفر در -خ
  اند؟ ................................ در مقطع کارشناسی انصراف داده سه سال گذشتهچند نفر در  -د
  اند؟ ................................ در مقطع کارشناسی ارشد انصراف داده سه سال گذشتهچند نفر در  -ذ
  اند؟ ................................ در مقطع دکتري انصراف داده سه سال گذشتهچند نفر در  -ر
  اند؟ ................................ در مقطع کارشناسی اخراج شده سه سال گذشتهچند نفر در  -ز
  اند؟ ................................ در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده سه سال گذشتهچند نفر در  -ژ

  اند؟ ................................ مقطع دکتري اخراج شده در سه سال گذشتهچند نفر در  -س
  
  »تعامل دانشجویان با اعضاء هیأت علمی -14مالك «

  )مدیر گروه (پ: 50نشانگر 
  تعداد دانشجویانی که در تدریس با اعضاء هیأت علمی مشارکت دارند (در سه سال گذشته)

  تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته
  

  انشجویانی که در تحقیق با اعضاء هیأت علمی مشارکت دارند (در سه سال گذشته)تعداد د
  تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته

  
  »عالقه و آگاهی دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و بازار کار -15مالك «

  )دانشجویان (پ: 51نشانگر 
  هاي زیر بیان کنید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه

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

      

  



  )دانشجویان (پ: 52نشانگر 
    مندید؟ تا چه حد به رشته تحصیلی خود عالقه

          □ کم      □ متوسط      □ زیاد
  
  »شجویانترکیب و توزیع دان -16مالك «

  )مدیر گروه (پ: 53نشانگر 
  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در سه سال گذشته

  تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته
  

  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سه سال گذشته
  تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته

  
  تعداد دانشجویان مقطع دکتري در سه سال گذشته

  کل دانشجویان در سه سال گذشتهتعداد 
  

  )مدیر گروه (پ: 54نشانگر 
  تعداد دانشجویان دختر پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی در سه سال گذشته

  تعداد کل دانشجویان در سه سال گذشته
  

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

  
  )یادگیري -راهبردهاي یاددهیعامل:  -4(

  
  »هاي تدریس الگوها و روش -17مالك «

  )هیأت علمی (پ:  55نشانگر 
  ؟دنمائی استفاده می در کالس درسدهی و یادگیري  روشهاي یاد چه از

      □ ترکیبی     □ مطالعه موردي     □ پرسش و پاسخ بحث     □ روش کارگاهی     □سخنرانی 
  
  
  



  نمایند؟ هاي تدریس یاد شده استفاده می تا چه اندازه از روش
  زیاد  متوسط  کم  روش تدریس

  سخنرانی
  روش کارگاهی
  پرسش و پاسخ
  مطالعه موردي

  ترکیبی

      

  
  )دانشجو (پ:  56نشانگر 

  هاي زیر را مشخص نمایند. با توجه به گویهتدریس اعضاء هیأت علمی  رضایت خود را از روش
  زیاد  سطمتو  کم  شرح

  هاي تدریس اعضاء هیأت علمی با محتواي درسی مناسب بودن روش -1
  کند. هاي تدریس انگیزه یادگیري را در دانشجو تقویت می روش -2
  شود. هاي تدریس متناسب با اهداف درس انتخاب می روش -3
هاي تـدریس متناسـب بـا معلومـات قبلـی دانشـجویان و سـایر         روش -4

  ویژگیهاي آنان است.
  کنید. علمی از روشهاي متنوع استفاده می اعضاء هیأت -5
  کند. هاي تدریس به درك بهتر مطلب کمک می روش -6

      

  
  )دانشجو (پ: 57نشانگر  

  هاي زیر پاسخ دهید. اعضاء هیأت علمی با توجه به گویهطرح درس درباره 
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  به اهداف عملکردي (رفتاري) توجه دارند؟ تا چه اندازه اعضاء هیأت علمی در ارائه مطالب -1
  دهند؟ اعضاء هیأت علمی در ارائه مطالب اطالعات قبلی دانشجویان را مدنظر قرار می -2
  درس تناسب دارد؟ با طرحمحتوي تا چه اندازه  -3
  شود؟ تا چه اندازه در ارائه درس فعالیتهاي دانشجویان از قبل در نظر گرفته می -4
اعضاء هیـأت علمـی در ارائـه درس از مـواد و ابـزار آموزشـی مناسـب اسـتفاده          تا چه اندازه -5

  کنند؟ می
ها بوسیله اعضـاء هیـأت علمـی مشـخص      تا چه اندازه قبل از تدریس نحوه ارزیابی از آموخته -6

  شده است؟

      

  



  »استفاده از منابع و وسایل آموزشی -18مالك «
  )هیأت علمی و دانشجو (پ: 59و  58نشانگر 

  هاي زیر بیان کنید. آوري اطالعات و ارتباطات با توجه به گویه نظر خود را درباره استفاده از فن
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  کنید؟ آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس استفاده می تا چه اندازه از فن -1
آوري اطالعـات و ارتباطـات توسـط اعضـاء      تا چه اندازه در اسـتفاه از فـن   -2

  می در تدریس رضایت دارید؟هیأت عل

      

        
  »ارزشیابی پیشرفت تحصیلی -19مالك «

  )دانشجو (پ: 60نشانگر 
  هاي زیر نظر خود را درباره نحوه ارزشیابی بیان کنید. با توجه به گویه

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  شود؟ آیا ارزشیابی تشخیصی در ابتداي تشکیل کالس انجام می -1
از پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان در کلیـه مراحـل      مترآیا آزمون میان  -2

  شود؟ تدریس انجام می
ارزشیابی پایانی جهت آشنایی دانشجویان با میزان کسب دانش و آیا از  -3

  شود؟   معلومات،  استفاده می
از آزمون از تکلیف، گزارش در ارزشیابی علمی دانشـجویان   به غیرآیا  -4

  شود؟ استفاده می

      

  
  )هاي درسی هاي آموزشی و برنامه رهدوعامل: -5(

  
  »هاي آموزشی و اهداف آن دوره -20مالك «

  )هیأت علمی و دانشجو (پ: 62و  61نشانگر 
  بیان نمائید. روزهاي آموزشی با نیاز جامعه و تحوالت  هاي زیر نظر خود را درباره تناسب رشته با توجه به گویه

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  اند؟ هاي آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی شده ها و دوره تا چه اندازه، رشته -1
  اند؟ هاي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی شده ها و دوره تا چه اندازه رشته -2
  ؟دقیق و مدون هستندهاي آموزشی در گروه  آیا اهداف دوره -3

      

  



  )مدیر گروه (پ: 63نشانگر 
    طع کارشناسی ...............................هاي تحصیلی در مقا تعداد رشته -
  هاي تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد .....................    تعداد رشته -
  هاي تحصیلی در مقاطع دکتري ......................................    تعداد رشته -
  
  »زهاي فرد و جامعهها نسبت به نیا هاي درسی دوره انعطاف پذیري برنامه -21مالك «

  )هیأت علمی (پ: 64نشانگر 
  هاي زیر پاسخ دهید. هاي درسی با نیازهاي دانشجویان به گویه درباره تناسب برنامه

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  تا چه اندازه در تدوین برنامه درسی به نیازهاي آتی دانشجویان توجه شده است؟ -1
  ه نیازهاي جامعه طراحی شده است؟هاي درسی با توجه ب تا چه اندازه برنامه -2
ي درسی دانش آموختگان براي ورود به بازار کـار   تا چه اندازه با وجود چنین برنامه -3

  خواهند داشت؟نمشکلی 
  ؟تا چه اندازه در برنامه درسی تحوالت در حال پیشرفت جامعه لحاظ گردیده است -4

      

  
  )دانشجویان (پ: 65نشانگر 

  .هاي زیر پاسخ دهید به گویه ي دانشجویاندرسی با نیازها برنامه  درباره رابطه
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  کند. برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک می -1
ام در  کند تـا تحلیـل مناسـبی از وضـعیت رشـته      برنامه درسی فعلی به من کمک می -2

  جامعه داشته باشم.
  و تحوالت آن طراحی شده است. برنامه درسی با توجه به نیازهاي جامعه -3

      

  
  )دانش آموختگان (پ:  66نشانگر 

  و جامعه است؟ دانشجویان ناسب با نیازهايتا چه اندازه برنامه درسی گروه مت
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  کند. ام نیازهاي فعلی من را در بازار کار برآورده می شده برنامه درسی را که در آن دانش آموخته  -1
  اي من را برآورده کرده است. ه درسی انتظارات حرفهبرنام -2
  اي را در من پرورش داده است. برنامه درسی توان حل مسئله حرفه -3
  برنامه درسی نیازهاي جامعه را مدنظر قرار داده و متناسب با تحوالت جامعه بوده است. -4

      

   



  )هیأت علمی (پ: 67نشانگر 
  پذیري الزم برخوردار است؟ هاي آموزشی از انعطاف یر دورهتا چه اندازه با توجه به موارد ز

  زیاد  متوسط  کم  شرح
هاي آموزشی متناسب با نیازهاي درسی و با توجه به نظرخواهی از آنـان   دروس دوره -1

  شود. بازنگري می
  شود. هاي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه و بازار کار بازنگري می دروس دوره -2

      

  
  )دانشجویان (پ: 68نشانگر 

  هاي آموزشی متناسب با نیازهاي دانشجویان است؟ (نظر دانشجویان) تا چه اندازه با توجه به موارد زیر تنوع دوره
  زیاد  متوسط  کم  شرح

ام و نیازهـاي   شود تا آگـاهی خـود  از رشـته    هاي آموزشی باعث می تنوع دروس دوره -1
  جامعه را افزایش دهم.

  شود. ام می ي آموزشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشتهها تنوع دروس دوره -2

      

  
  )دانش آموختگان (پ:  69نشانگر 

  آموختگان) دانش (نظر است؟ متناسب با نیاز دانش آموختگانهاي آموزشی  دورهتنوع تا چه اندازه با توجه به موارد زیر، 
  زیاد  متوسط  کم  شرح

کند تـا بتـوانم فعالیتهـاي مختلفـی را در      کمک میمن  ام به دروسی را که قبالً فرا گرفته -1
  ام انجام دهم. رشته

  هاي مرتبط با رشته شده است. دروس ارائه شده باعث کارایی شغلی فعلی من در زمینه -2

      

  
  )مدیر گروه (پ: 70نشانگر 

  )کارشناسی(تعداد واحدهاي عملی رشته تحصیلی 
  )رشناسیکا(تعداد کل واحدهاي درسی رشته تحصیلی 

  (پ: دانشجو)
  هاي درسی دوره چگونه است؟ تناسب بین دروس نظري و عملی در برنامه

  هاي زیر پاسخ دهید. لطفاً به گویه
  خیر  بلی  شرح

  آورم. گیرم در قالب واحدهاي عملی به مرحله اجرا در می آنچه را که به صورت نظري یاد می -1
  ارد.تناسبی بین واحدهاي نظري و عملی وجود ند -2
  واحدهاي عملی و کارگاهی اهمیت چندانی ندارند. -3

    



  )دانشجو (پ: 71نشانگر 
  هاي زیر بیان کنید. نظر خود را با توجه به فعالیتهاي فوق برنامه با توجه به گویه

  زیاد  متوسط  کم  شرح
نـی  بی تا چه اندازه زمان الزم در برنامه درسی به منظور بازدید از فعالیتهاي مرتبط پـیش  -1

  ؟شده است
  آید؟ تا چه اندازه از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط جهت سخنرانی دعوت بعمل می -2
  تا چه اندازه سمینارها و کنفرانس هاي علمی توسط گروه برگزار می شود؟ -3

      

  
  »نامه هاي درسی رضایت دانش آموختگان از بر 22مالك «

  )دانش آموختگان (پ: 76، 75، 74، 73، 72نشانگر 
  هاي زیر بیان کنید. هاي آموزشی و درسی گروه با توجه به گویه میزان رضایت خود را از برنامه

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  گروه رضایت دارید؟ برنامه درسیتا چه اندازه از کیفیت آموزشی  -1
  سی گروه رضایت دارید؟هاي در ه از کاربردي بودن برنامهتا چه انداز -2
  هاي درسی رضایت دارید؟ ه روز بودن برنامهتا چه اندازه از ب -3
  هاي الزم، رضایت دارید؟ هاي درسی در ایجاد قابلیت تا چه اندازه از کفایت برنامه -4
تا چه اندازه استفاده از امکانات آزمایشگاهی و وسایل آموزشی در بهبود یادگیري شما  -5

  کمک کرده است.

      

  
  )دانش آموختگان(پ: 77نشانگر 

  شما مطلوبیت محتواي دروس دوره در هر یک از موارد زیر در چه حدي است؟به نظر 
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  ناسب مطالب نظري و کار عملیت -1
  شود قابل درك است دروسی که ارائه می -2
  شود قابل اجرا و عملی است مطالبی که در دوره ارائه می -3
  گردد ی ارائه میمتناسب با نیازهاي فراگیران و جامعه مطالب درس -4
  جدید بودن محتواي دروس -5

      

  



  پژوهشی) -عامل: امکانات و تجهیزات آموزشی -6(
  

  »فضاهاي آموزشی و اداري -23مالك «
  )مدیر گروه (پ: 78نشانگر 

  مساحت زیربناي فضاي آموزشی گروه (کالس درس)
  تعداد کل دانشجویان

  
  )مدیر گروه (پ: 79نشانگر 

  اداري و دفتر کار اعضاء هیأت علمی يمساحت زیربناي فضا
  اعضاء هیأت علمیتعداد کل 

  
  مساحت زیربناي فضاي اداري (کارکنان)

  تعداد کل کارکنان
  

  )دانشجو، هیأت علمی، مدیر گروه (پ: 80نشانگر
  با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضاي آموزشی بیان کنید.

  زیاد  طمتوس  کم  شرح
  هاي گروه تقسیم شده است؟  ها و رشته آیا فضاي آموزشی، مناسب با نیاز دوره -1
  آیا متناسب با نیازهاي گروه، امکانات و تجهیزات اداري فراهم است؟  -2
  شود؟  آیا از فضاي آموزشی و اداري گروه استفاده بهینه می -3

      

  
  »کتابخانه و سیستم اطالع رسانی -24مالك «

  )مدیر گروه (پ: 81گر نشان
  مساحت زیربناي کتابخانه و سالن مطالعه

  تعداد کل دانشجویان
  

  )مدیر گروه (پ: 82نشانگر 
  تعداد کتابها و مجالت علمی تخصصی موجود در کتابخانه تخصصی گروه

  تعداد دانشجویان
  
  



  تعداد کتابها و مجالت علمی تخصصی موجود در کتابخانه تخصصی گروه
  ضاء هیأت علمیتعداد اع

  
  تعداد آبونمان مجالت داخلی در کتابخانه گروه یا دانشکده

  هاي تحصیلی تعداد رشته
  

  تعداد آبونمان مجالت خارجی در کتابخانه گروه یا دانشکده
  هاي تحصیلی تعداد رشته

  
  »اي امکانات و خدمات رایانه -25مالك «

  )مدیر گروه (پ: 83نشانگر 
  راي اعضاء هیأت علمیتعداد رایانه موجود ب

  تعداد کل اعضاء هیأت علمی
  

  )مدیر گروه (پ: 84نشانگر 
  تعداد رایانه موجود براي دانشجویان

  تعداد کل دانشجویان
  
  »ها ها و آزمایشگاه کارگاه -26مالك «

  )مدیر گروه (پ: 85نشانگر 
  مساحت زیربناي آزمایشگاهها و کارگاهها

  تعداد کل دانشجویان
  

  )مدیر گروه (پ: 86نشانگر 
  مساحت زیربناي آزمایشگاههاي مربوط به رشته تحصیلی

  تعداد کل دانشجویان هر رشته تحصیلی
  

  )مدیر گروه (پ: 87نشانگر 
  تعداد بازدیدهاي عملی

  هاي تحصیلی در گروه تعداد رشته
  



  )دانش آموختگانعامل:  - 7(
  

  »ادامه تحصیل دانش آموختگان -27مالك «
  )مدیر گروه (پ: 88نشانگر 

  تعداد پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیالت تکمیلی
  تعداد کل دانشجویان 

  
  تعداد پذیرفته شدگان هر رشته تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی

  تعداد کل دانشجویان همان رشته
  
  »ن از دانش و مهارت دانش آموختگانرضایت کارفرمایا -28مالك «

  )وختگاندانش آم(پ: 90و  89نشانگر 
  میزان رضایت خود را از دانش آموختگان با توجه به مهارت زیر بیان نمائید.

  زیاد  متوسط  کم  شرح
هاي تخصصی دانش آموختگان این رشـته   تا چه اندازه از سطح دانش و مهارت -1

  رضایت دارید؟
تا چه اندازه از میزان عالقه به کار، تعهد و وجدان کاري دانش آموختگـان ایـن    -2

  ته رضایت دارید؟رش

      

  
  آثار علمی دانش آموختگان  -29مالك 

  )دانش آموختگان(پ:  91نشانگر 
  آموختگان در سه سال گذشته تعداد کتب منتشر شده توسط دانش
  آموختگان تعداد کل دانش

  )دانش آموختگان(پ:  92نشانگر 
  (در سه سال گذشته)آموختگان  تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانش

  آموختگان در همان رشته داد کل دانشتع
  

  )دانش آموختگان(پ:  93نشانگر 
  آموختگان شاغل پس از شش ماه فراغت از تحصیل (در سه سال گذشته) تعداد دانش

  (در سه سال گذشته) آموختگان تعداد کل دانش
  



                      » سرنوشت شغلی دانش آموختگان -30مالك « 
  )ش آموختگاندان(پ:  94نشانگر 

  (در سه سال گذشته) آموختگان شاغل در رشته مرتبط تعداد دانش
  آموختگان تعداد کل دانش

  
  )دانش آموختگان(پ:  95نشانگر 

  آموختگان شاغل مرتبط با رشته تحصیلی (در سه سال گذشته) تعداد دانش
  تعداد کل دانشجویان

  
  )دانش آموختگان(پ:  96نشانگر 

  هاي غیر مرتبط (در سه سال گذشته) ان شاغل در رشتهآموختگ تعداد دانش
  تعداد کل دانشجویان (در سه سال گذشته)

  
  )دانش آموختگان(پ:  97نشانگر 

  □ خیر     □ بلیاید؟  آیا کارآفرین هستید و خودتان ایجاد اشتغال کرده
  
  »ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد از فراغت از تحصیل -31مالك «

  )دانش آموختگان(پ:  98نشانگر 
  آورد؟ التحصیالن شاغل براي سخنرانی در گروه دعوت بعمل می آیا گروه از فارغ

  □ خیر     □بلی
  )دانش آموختگان(پ:  100 و  99 نشانگر

التحصیالن با اعضاء هیـأت علمـی گـروه بیـان      زیر نظر خود را در رابطه با مشارکت فارغ  هاي لطفاً با توجه به گویه
  کنید.

  زیاد  متوسط  کم  حشر
هـاي پژوهشـی و    تا چه اندازه گروه با دانش آموختگان در زمینه انجـام فعالیـت   -1

  دهد؟ عرضه خدمات تخصصی کار مشترك انجام می
  نماید؟ التحصیالن خود برگزار می اي براي فارغ آیا گروه همایش ساالنه -2

      

  
 


