
  

  
  

  ارزیابی درونی گروههاي آموزشی دانشگاه
  

  )4فرم شماره(
  

  
  پرسشنامه اعضاء هیأت علمی

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 1386بهار   



  
  بسمه تعالی

  
  

  .............................................خانم دکتر سرکار جناب آقاي/ 
   ................................................عضو محترم هیأت علمی گروه 

  
  با سالم و احترام،

در آن عضویت دارید ارسـال  به پیوست پرسشنامه مربوط به ارزیابی درونی گروه آموزشی که جنابعالی 

 از نقـاط قـوت،  بـه منظـور آگـاهی     یک رویکرد مشـارکتی  ارزیابی درونی گردد. همانطور که استحضار دارید می

آن  براي ارتقاء کیفیـت  آتی ریزي برنامه وجهت قضاوت درباره وضعیت موجود گروه  تهدیدها تها وفرص ،ضعف

با تکمیل پرسشنامه مشارکت بیشتر خود را تحقق بخشید. قبالً از همکاري شـما کمـال   باشد. خواهشمند است  می

  تشکر را دارد.

  
  
  
  
  

  باتشکر و آرزوي توفیق الهی
 کمیته ارزیابی درونی گروه



  کنید. هاي زیر بیان لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه -1
  زیاد        متوسط  کم  شرح

  تا چه اندازه از اهداف و رسالتهاي گروه مطلع هستید؟  -1
در ایـن   دانشـجویان  و انتظـارات  تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي فـردي  -2

  تناسب دارد؟ رشته
  ؟تناسب دارددر این رشته تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي جامعه  -3

      

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

        خیر  بلی  شرح
  فرآیند نظرسنجی از دانشجویان درباره عملکرد مدیر گروه وجود دارد؟            -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

    

  
  هاي زیر بیان نمائید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه -3

  راضینسبتاً راضی        نا راضی  شرح
  ؟در چه سطحی استفعلی رضایت شما از عملکرد مدیر گروه  -1
  تا چه اندازه از رفتار مدیر گروه فعلی رضایت دارید؟   -2

      

  
  هاي زیر بیان کنید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه -4

  زیاد        متوسط  کم  شرح
هشـی  جلب مشارکت اعضاء هیأت علمـی در فعالیتهـاي مختلـف آموزشـی و پژو     -1

  توسط مدیر گروه در چه سطحی است؟
جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي مختلف گروه توسط مدیر در چه سـطحی   -2

  است؟
مــدیر گــروه نقشــی در ارائــه نوآوریهــا و ایجــاد انگیــزه در بــین همکــاران و  آیــا  -3

  دانشجویان دارد؟

      

  



  سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟افزارهاي کامپیوتري در سه  میزان استفاده شما از نرم -5
  ........................ درصد 84-1383
  ........................ درصد 85-1384
  ........................ درصد 86-1385
  اي ذیل تا چه اندازه بوده است؟ هاي رشد حرفه میزان مشارکت شما در هر یک از دوره -6
  ............................... تعداد  سمینارهاي تخصصی  ... -6-1
  کارگاههاي آموزشی تخصصی موضوعی (داخلی، خارجی) .................................. تعداد -6-2
  کارگاه روش تدریس .................................. تعداد -6-3
  ادکارگاههاي روش تحقیق .................................. تعد -6-4
  .................................. تعداد موارد سایر -6-5
  هاي داخلی گروه بیان نمائید. نامه لطفاً نظر خود را در رابطه با آئین -7

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

  آموزشی وجود دارد؟
    

هـاي   هـاي داخلـی مـدونی در ارتبـاط بـا فعالیـت       هنام آیا در گروه آئین  2
  ی وجود دارد؟پژوهش

    

  
  □ خیر     □بلیها اهتمام دارد؟  نامه آیا مدیر گروه نسبت به اجراي آئین -8
  نامه اهتمام دارند؟ تا چه اندازه مدیر گروه نسبت به اجراي آئین :در صورت بلی  -8-1

  □زیاد □متوسط       □کم  
  اید؟ سه سال گذشته به تدریس دروس در سایر گروههاي آموزشی دانشکده یا دانشگاه پرداخته آیا شما در -9-1

   □ خیر     □بلی
    درس،واحد.....................اید؟ ..............  در آن گروه تدریس کرده واحدچند  در صورت پاسخ مثبت،

وههاي آموزشی دانشکده یـا دانشـگاه همکـاري    آیا شما در سه سال گذشته در طرحهاي پژوهشی با سایر گر -9-2
   □ خیر     □اید؟    بلی داشته

  اید؟ .............. تعداد   در چند طرح همکاري داشته در صورت پاسخ مثبت،
اي (شرکت در جلسات) با سایر گروههاي آموزشی دانشـکده   آیا شما در سه سال گذشته در خدمات مشاوره -9-3

   □ خیر     □اید؟   بلی هیا دانشگاه همکاري داشت
  اید؟ .............. تعداد   در چند جلسه همکاري داشته در صورت پاسخ مثبت،



  اید؟   در سه سال گذشته در فعالیتهاي اجرائی با سایر گروههاي آموزشی دانشکده با دانشگاه همکاري داشته -9-4
  □ خیر     □بلی

  اید؟ ...................... درصد اختصاص دادهچند درصد از وقت خود را  در صورت پاسخ مثبت،
   □ خیر     □اید؟    بلی آیا شما در سه سال گذشته در تدریس با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشته -10-1

   درساید؟ ..............  چند درس تدریس کردهدر صورت پاسخ مثبت، 
  اید؟ ا سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشتهآیا شما در سه سال گذشته در طرحهاي پژوهشی ب -10-2
   □خیر  □بلی  

  اید؟ .............. تعداد   در چند طرح همکاري کردهدر صورت پاسخ مثبت، 
اي (شرکت در جلسات) با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري  آیا شما در سه سال گذشته در خدمات مشاوره -10-3

   □ خیر     □اید؟  بلی داشته
    اید؟ .............. تعداد در چند جلسه همکاري کردهپاسخ مثبت، در صورت 

  □ خیر     □بلیاید؟  در سه سال گذشته در فعالیتهاي اجرائی با سایر سازمانهاي ذیربط همکاري داشته -10-4
  اید؟ .................... درصد چند درصد از وقت خود را اختصاص دادهدر صورت پاسخ مثبت، 

در دانشـگاههاي  با سایر گروههـاي همسـان    مرتبط با رشته خود آیا در سه سال گذشته در تدریس دروس -11-1
   □خیر  □د؟  بلیای همکاري داشته دیگر

    درس، واحد ....................اید؟ ..............  چند درس تدریس کردهدر صورت پاسخ مثبت، 
همکـاري   در دانشـگاههاي دیگـر  ، با سایر گروههاي همسـان  آیا در سه سال گذشته در طرحهاي پژوهشی -11-2

   □خیر  □د؟  بلیای داشته
  اید ؟ .............. تعداد   در چند طرح همکاري کردهدر صورت پاسخ مثبت، 

یر گروههـاي همسـان همکـاري    اي (شرکت در جلسات) بـا سـا   آیا در سه سال گذشته در خدمات مشاوره -11-3
   □خیر  □د؟  بلیای داشته

  اند؟ .............. تعداد   در چند جلسه شرکت کردهدر صورت پاسخ مثبت، 
  د؟ ای یر گروههاي همسان همکاري داشتهآیا در سه سال گذشته در فعالیتهاي اجرائی با سا -11-4
  □ خیر     □بلی

  اند؟ ............... درصد چند درصد از وقت خود را اختصاص دادهدر صورت پاسخ مثبت، 
  ................................؟  اید سال گذشته چند طرح پژوهشی در داخل دانشگاه اجرا کرده 3در  -12-1
  ................................؟  اید سال گذشته چند طرح پژوهشی در خارج دانشگاه اجرا کرده 3در  -12-2
  اید؟ ................................ جی چاپ کردهسال گذشته چند مقاله در مجالت معتبر داخلی یا خار 3در  -13-1
  ................................؟  اید سال گذشته چند مقاله در سمینارهاي داخلی یا خارجی ارائه کرده 3در  -13-2



  اید؟ ................................ سال گذشته چند کتاب را به چاپ رسانیده 3در  -14-1
  اید؟ ................................ سال گذشته چند کتاب را ترجمه کرده 3در  -14-2
  اید؟ ................................ سال گذشته چند کتاب را نقد یا تصحیح یا تجدید کرده 3در  -14-3
  .....................اید؟ ........... سال گذشته ابداعات و اختراعاتی مربوط به رشته خود انجام داده3آیا در  -15
  اید؟ ................................ نامه را راهنمایی کرده در سه سال گذشته چند پایان -16
  ها با تخصص اعضاء هیأت علمی گروه تناسب دارد؟ نامه تا چه اندازه عناوین پایان -17

           □ زیاد      □ متوسط      □ کم     
  اید؟ .............................. لعاتی که در سه سال گذشته استفاده کردهتعداد فرصتهاي مطا -18
  اید؟ ................................... در سه سال گذشته در برگزاري چند همایش یا سمینار مشارکت داشته -19
  ...........................اید؟ ... در سه سال گذشته در چند مجله داخلی یا خارجی عضو هیأت تحریریه بوده -20
  واحد ..............................د؟ ای با سایر اعضاي گروه ارائه کردهمشترك  واحد درسدر سه سال گذشته چند  -21-1
  طرح............... ..........اید؟  در سه سال گذشته چند طرح پژوهشی مشترك با سایر اعضاي گروه اجرا کرده -21-2
  ..............واحداید؟  درس مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج از گروه ارائه کردهواحد سه گذشته چند در  -22-1
  طرح اید؟ ... مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج از گروه ارائه کرده پژوهشی سه سال گذشته چند طرح در -22-2
  .... واحد.......اید؟ . دهز کشور ارائه کردرس مشترك با اعضاء هیأت علمی خارج ا واحد در سه گذشته چند -23-1
  طرح.. اید؟ رج از کشور ارائه کردهعلمی خا مشترك با اعضاء هیأتپژوهشی در سه سال گذشته چند طرح  -23-2
  ؟نمائید در کالس درس استفاده میدهی و یادگیري  روشهاي یاد چه از -24

      □ ترکیبی     □ مطالعه موردي     □ بحث و پرسش و پاسخ     □ روش کارگاهی     □سخنرانی 
  نمایند؟ هاي تدریس یاد شده استفاده می تا چه اندازه از روش -24-1
  

  زیاد  متوسط  کم  روش تدریس
  سخنرانی

  روش کارگاهی
  پرسش و پاسخ
  مطالعه موردي

  ترکیبی

      

  



  .کنید؟ آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس استفاده می تا چه اندازه از فن -25
      □ زیاد     □ متوسط     □ کم
بیـان    بـا نیـاز جامعـه و تحـوالت روز    هاي آموزشی  هاي زیر نظر خود را درباره تناسب رشته با توجه به گویه -26

  نمائید. 
  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 ه رشتهتا چه انداز -2
  ؟دقیق و مدون هستندهاي آموزشی در گروه  آیا اهداف دوره -3

      

  
  هاي زیر پاسخ دهید. به گویه و جامعه با نیازهاي دانشجویان گروه هاي درسی درباره تناسب برنامه -27

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  در تدوین برنامه درسی به نیازهاي آتی دانشجویان توجه شده است؟ تا چه اندازه -1
  هاي درسی با توجه به نیازهاي جامعه طراحی شده است؟ تا چه اندازه برنامه -2
بـراي ورود   تحصـیلی  دانشجویان بعد از فارغي درسی  تا چه اندازه با وجود چنین برنامه -3

  به بازار کار مشکلی نخواهند داشت؟
  اندازه در برنامه درسی تحوالت در حال پیشرفت جامعه لحاظ گردیده است؟ تا چه -4

      

  
  پذیري الزم برخوردار است؟ هاي آموزشی از انعطاف تا چه اندازه با توجه به موارد زیر دوره -28

  زیاد  متوسط  کم  شرح
هی نظرخواو با توجه به  دانشجویان درسیهاي آموزشی متناسب با نیازهاي  دروس دوره -1

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

      

  
  با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضاي آموزشی بیان کنید. -29

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  هاي گروه تقسیم شده است؟  و رشته ها آیا فضاي آموزشی، مناسب با نیاز دوره -1
  شود؟  آیا از فضاي آموزشی و اداري گروه استفاده بهینه می -2

      

  
 


