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تعریف شـده توسـط    يهر نشانگر باید بر اساس استانداردها در ارزیابی درونی گروههاي آموزشی وضعیت موجود

هـا،   استانداردها با توجه بـه رسـالت  این مشخص شود. شانگر نتا سطح مطلوبیت آن  گیردمورد قضاوت قرار گروه 

از آنجا که استانداردهاي  گردد. ها و با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود، تهیه می ها، بخشنامه نامه اهداف، آئین

بـه صـورت    ییدر این مجموعه، اسـتانداردها مشخص و مدونی در نظام آموزش عالی کشور در دسترس نمی باشد 

. گروههـاي  شـده اسـت   ارائـه درخصوص هر نشانگر در سه سطح مطلوب، نسـبتاً مطلـوب و نـامطلوب    پیشنهادي 

  تعدیل نمایند. اصالح و آموزشی الزم است این استانداردها را متناسب با اهداف و رسالتهاي خود

  
  
  
  

 مقدمه
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  عامل اول: جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیالت
  اهداف گروه -1مالك 

  تخصصی در گروه خدمات عرضه  و پژوهشی  آموزشی، حوزه سه هاي مدون در رسالت و جود اهدافو:  1نشانگر 
  بطور مشخص و دقیق تدوین شده است. مربوطه هاي گروه در حوزه مطلوب: اهداف و رسالت

  بطور ضمنی مد نظر اعضاء هیات علمی گروه قرار دارد.هاي گروه  نسبتاً مطلوب: اهداف و رسالت
  .نیستمشخص در حوزه مربوطه هاي گروه  داف و رسالتنامطلوب: اه

  مطلع بودن اعضاي هیأت علمی و دانشجویان از رسالتها و اهداف گروه:  2نشانگر 
  باشد 32/2 -3پاسخهاي داده شده (امتیاز نشانگر) بین  نمطلوب: میانگی
  اشدب 66/1 -32/2پاسخهاي داده شده (امتیاز نشانگر) بین میانگین نسبتاً متوسط: 

  باشد 1 -66/1پاسخهاي داده شده (امتیاز نشانگر) بین میانگین نا مطلوب: 
  تناسب اهداف گروه با نیازهاي فرد و جامعه:  3نشانگر 

  باشد 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد 66/1-32/2نسبتاً متوسط: امتیاز نشانگر بین 

  باشد 1-66/1نا مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  دیریت گروهم -2مالك 

  مرتبه علمی مدیر گروه  :  4نشانگر 
  مطلوب: دانشیار و باالتر

  نسبتاً مطلوب: استادیار
  تر از استادیار نامطلوب: پائین

  آخرین مدرك تحصیلی
  مطلوب: دکتري
  تر از دکتري نا مطلوب: پائین

  سابقه کار
  سال یا بیشتر 10مطلوب: 

  سال 10تا 5نسبتاً مطلوب: بین 
  سال 5از نامطلوب: کمتر 

  وجود سازوکاري مشخص در خصوص ارزیابی عملکرد مدیر گروه:  5نشانگر 
   .استدرصد یا بیشتر پاسخ ها گزینه بلی  70مطلوب:

  .استدرصد پاسخ ها گزینه بلی  70-50نسبتاً مطلوب: 
   . استدرصد پاسخ ها گزینه بلی  50کمتر از نامطلوب:
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  ز مدیر گروهمیزان رضایت اعضاء هیات علمی ا:  6نشانگر 
  باشد 32/2 -3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد 66/1 -32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد 1-66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  میزان رضایت دانشجویان از مدیر گروه:  7نشانگر
  باشد 32/2 -3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد 66/1 -32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد 1-66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

نقش مدیر گروه در جلب مشارکت اعضاء هیأت علمی و ایجـاد انگیـزه و ارائـه نوآوریهـا در بـین      :  8نشانگر
  اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

  باشد 32/2 -3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  دباش 66/1 -32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد 1-66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  سال گذشته 5تا  3روند توسعه گروه در  -3مالك 

  روند توسعه اعضاي هیأت علمی گروه:  9نشانگر 
  
  
  
  

  مطلوب:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد و بیشتر 3هاي آموزشی:  تعداد کارگاه -1
  درصد اعضاء و بیشتر 80ی شرکت کننده: تعداد اعضاء هیأت علم -2
  نفر و بیشتر 3تعداد اعضاء هیأت علمی جذب شده:  -3
  درصد و بیشتر 50افزارهاي کامپیوتري:  میزان افزایش استفاده از نرم -4
  به ازاء هر عضو هیأت علمی یا بیشتر   مقاله 3تعداد مقاالت پژوهشی اساتید گروه: به طور متوسط  -5
  هیأت علمی  عضوبه ازاء هر  یا بیشترکتاب   1هاي منتشره اساتید گروه: به طور متوسط  بتعداد کتا -6
  درصد اعضاء و بیشتر 50تعداد اعضاء هیأت علمی شرکت کننده در سمینارها:  -7
  عدد یا بیشتر 3هاي تشکیل شده گروه:  تعداد سمینارها و سخنرانی -8
بـه ازاء هـر   یا بیشـتر  مورد  1اعضاء هیأت علمی: به طور متوسط هاي مطالعاتی مورد استفاده  تعداد فرصت -9

  عضو هیأت علمی یا بیشتر
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  نسبتا مطلوب:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامطلوب:
  
  
  
  
  

  اعضاء هیأت علمیاي  هاي رشد حرفه مشارکت اعضاي هیأت علمی در دوره:  10نشانگر 
  
  

  مطلوب:
  
  
  
  

  مورد 2یا  1هاي آموزشی:  تعداد کارگاه -1
  درصد اعضاء 50-80تعداد اعضاء هیأت علمی شرکت کننده:  -2
  نفر 2یا  1تعداد اعضاء هیأت علمی جذب شده:  -3
  درصد 30-50ارهاي کامپیوتري: افز میزان افزایش استفاده از نرم -4
  مقاله به ازاء هر عضو 3-2تعداد مقاالت پژوهشی اساتید گروه: به طور متوسط  -5
  کتاب به ازاء هر عضو 1- 5/0هاي منتشره اساتید گروه: به طور متوسط  تعداد کتاب -6
  درصد اعضاء 50 - 30تعداد اعضاء هیأت علمی شرکت کننده در سمینارها:  -7
  مورد 2با  1هاي تشکیل شده گروه:  سمینارها و سخنرانی تعداد -8
هر   مورد به ازاء 1- 5/0هاي مطالعاتی مورد استفاده اعضاء هیأت علمی: به طور متوسط  تعداد فرصت -9

  عضو هیأت علمی
 

  هاي آموزشی: هیچ کارگاهی برگزار نشده است تعداد کارگاه -1
  درصد اعضاء 50متر از تعداد اعضاء هیأت علمی شرکت کننده: ک -2
  تعداد اعضاء هیأت علمی جذب شده: هیچ عضو هیأت علمی جذب نشده است -3
  درصد 30افزارهاي کامپیوتري: کمتر از  میزان افزایش استفاده از نرم -4
  به ازاء هر عضوو کمتر مقاله  2تعداد مقاالت پژوهشی اساتید گروه: به طور متوسط   -5
  کتاب به ازاء هر عضو 5/0ه اساتید گروه: به طور متوسط کمتر از هاي منتشر تعداد کتاب -6
  درصد اعضاء 30تعداد اعضاء هیأت علمی شرکت کننده در سمینارها: کمتر از  -7
  هاي تشکیل شده گروه: هیچ سمینار یا سخنرانی برگزار نشده است تعداد سمینارها و سخنرانی -8
مـورد   5/0اعضاء هیأت علمی: به طور متوسط کمتر از  هاي مطالعاتی مورد استفاده تعداد فرصت -9

  به ازاء هر عضو
 

  مورد یا بیشتر به ازاء هر عضو هیأت علمی 3سمینارهاي تخصصی: به طور متوسط  -1
  مورد یا بیشتر به ازاء هر عضو هیأت علمی 3: به طور متوسط موضوعی تخصصی آموزشی هاي کارگاه -2
  مورد یا بیشتر به ازاء هر عضو هیأت علمی 3متوسط  روش تدریس: به طور  کارگاه -3
  مورد یا بیشتر به ازاء هر عضو هیأت علمی 3: به طور متوسط کارگاه روش تحقیق -4
  مورد یا بیشتر به ازاء هر عضو هیأت علمی 3سایر موارد: به طور متوسط  -5
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  نسبتاً مطلوب:

  
  
  
  
  

  نا مطلوب:
  
  
  
  روند توسعه منابع کالبدي گروه (فضاي فیزیکی و امکانات و تجهیزات):  11نشانگر  

  است 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  است 66/1 -32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  است 1 -66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  تدوین برنامه توسعه نیروي انسانی متخصص مورد نیاز گروه  :  12نشانگر 

  مطلوب: برنامه مشخصی در خصوص توسعه نیروي انسانی تدوین شده است.
  هاي الزم به عمل آمده است. بینی نسبتاً مطلوب: پیش

  ه است.هاي الزم نیز به عمل نیامد بینی نامطلوب: برنامه مشخصی تدوین نشده و پیش
هاي آموزشی و پژوهشی گروه در دراز مـدت، کوتـاه مـدت و     براي توسعه فعالیت  تدوین برنامه:  13نشانگر 

  میان مدت در سطوح مختلف
  هاي گروه تدوین شده است. مطلوب: برنامه مشخصی در خصوص فعالیت

  هاي الزم به عمل آمده است. بینی نسبتاً مطلوب: پیش
  هاي الزم نیز به عمل نیامده است. بینی وین نشده و پیشنامطلوب: برنامه مشخصی تد

  نحوه ارزیابی فعالیت هاي سالیانه گروه:  14نشانگر 
  باشد 32/2-3امتیاز نشانگر بین  مطلوب: فرایند ارزیابی ساالنه در گروه وجود دارد و

  باشد 66/1 -32/2امتیاز نشانگر بین نسبتاً مطلوب: فرایند ارزیابی ساالنه در گروه وجود دارد و 
فراینـد  اسـت یـا اصـال     1 -66/1فرایند ارزیابی ساالنه در گروه وجود دارد ولی امتیاز نشانگر کم و بـین  نامطلوب: 

  ارزیابی ساالنه در گروه وجود ندارد.

  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 3تا  1به طور متوسط  -1
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 3تا  1 متوسط به طور -2
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 3تا  1 به طور متوسط -3
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 3تا  1 به طور متوسط -4
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 3تا  1 به طور متوسط -5
  
  علمی مورد به ازاء هر عضو هیأت 1به طور متوسط کمتر از  -1
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 1به طور متوسط کمتر از  -2
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 1به طور متوسط کمتر از  -3
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 1به طور متوسط کمتر از  -4
  مورد به ازاء هر عضو هیأت علمی 1به طور متوسط کمتر از  -5
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  گروه  نامه داخلی وجود آئین:  15نشانگر 
  آموزشی و پژوهشی وجود دارد. هاي در ارتباط با فعالیت مدونیهاي داخلی  نامه مطلوب: در گروه آئین

هـاي آموزشـی یـا پژوهشـی وجـود       فعالیتیکی از در ارتباط با مدونی هاي داخلی  نامه نسبتاً مطلوب: در گروه آئین
  دارد.

هـاي آموزشـی و پژوهشـی وجـود      فعالیـت هیچ یک از در ارتباط با مدونی هاي داخلی  نامه نامطلوب: در گروه آئین
  ندارد.

  ها و مفاد آن توسط مدیر گروه نامه ي آئیناجرا:  16نشانگر 
  است). 32/2-3(امتیاز نشانگر بین ها اهتمام زیادي دارد نامه مطلوب: مدیر گروه نسبت به اجراي آئین

  .است) 66/1 -32/2(امتیاز نشانگر بین ها اهتمام نسبی دارد نامه نسبتاً مطلوب: مدیر گروه نسبت به اجراي آئین
یا اصـالً  اسـت)  1 -66/1(امتیـاز نشـانگر بـین    ها اهتمام کمـی دارد   نامه سبت به اجراي آئیننامطلوب: مدیر گروه ن
  ها ندارد. نامه توجهی به اجراي آئین

  ها و ضوابط موجود نامه  رعایت و پایبندي اعضاي هیأت علمی گروه به آئین: 17نشانگر 
-3دارنـد(امتیاز نشـانگر بـین     هاي گـروه  نامه به اجراي آئیناهتمام زیادي نسبت مطلوب: اعضاء هیأت علمی گروه 

  .است) 32/2
(امتیاز نشـانگر بـین   اهتمام نسبی دارنـد هاي گروه  نامه به اجراي آئیننسبت نسبتاً مطلوب: اعضاء هیأت علمی گروه 

  است). 66/1 -32/2
 -66/1از نشانگر بـین  (امتیهاي گروه اهتمام کمی دارند نامه نامطلوب: اعضاء هیأت علمی گروه نسبت به اجراي آئین

  یا اصالً توجهی به آن ندارند. است) 1
پژوهشـی، اجرائـی و عرضـه خـدمات      تعداد اعضاي هیأت علمی که در فعالیت هاي آموزشـی :  18نشانگر 

  اند ها یا دانشگاه همکاري داشته هاي دانشکده تخصصی با سایر گروه
اجرایـی وعرضـه خـدمات تخصصـی بـا       ؛وهشـی  پژ؛اعضاء گروه در فعالیت هـاي آموزشـی   درصد  50مطلوب : 

  ها همکاري دارند .  سایرگروه هاي دانشکده یا دانشگاه
اجرایی وعرضه خدمات تخصصی  ؛پژوهشی  ؛درصد اعضاء گروه در فعالیت هاي آموزشی  50-30نسبتآ مطلوب : 

  ها همکاري دارند. با سایرگروه هاي دانشکده یا دانشگاه
اجرایی وعرضه خدمات تخصصی  ؛پژوهشی  ؛اعضاء گروه در فعالیت هاي آموزشی  درصد 30نا مطلوب : کمتراز 

  ها همکاري دارند. با سایرگروه هاي دانشکده یا دانشگاه
پژوهشـی، اجرائـی و عرضـه خـدمات      تعداد اعضاي هیأت علمی که در فعالیت هاي آموزشی :  19نشانگر 

  اند هاي ذیربط همکاري داشته تخصصی با سایر سازمان
 اجرایی یا عرضه خدمات تخصصی با سایر سازمان ،پژوهشی ،درصد  اعضاء در فعالیت هاي آموزشی 50مطلوب : 

  هاي ذیربط همکاري دارند .
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اجرایی یا عرضه خـدمات تخصصـی بـا    آموزشی، پژوهشی، درصد  اعضاء در فعالیت هاي  50-30نسبتآ مطلوب : 
  هاي ذیربط همکاري دارند . سایر سازمان

یا عرضـه خـدمات تخصصـی بـا      آموزشی، پژوهشی، اجراییدرصد اعضاء در فعالیت هاي  30وب : کمتر از نا مطل
  هاي ذیربط همکاري دارند . سایر سازمان

پژوهشـی،   همسـان در فعالیـت هـاي آموزشـی      تعداد اعضاء هیأت علمی که با  سایرگروههاي :  20نشانگر 
  داجرائی و عرضه خدمات تخصصی همکاري داشته ان

 صی بـا سـایر گـروه   آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا عرضه خدمات تخصاعضاء در فعالیت هاي  درصد 50طلوب : م
  هاي همسان همکاري دارند .

یا عرضه خدمات تخصصصـی بـا    آموزشی، پژوهشی، اجراییاعضاء در فعالیت هاي  درصد 50-30نسبتآ مطلوب : 
  هاي همسان همکاري دارند . سایر گروه

صـی بـا   آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا عرضـه خـدمات تخص  درصد اعضاء در فعالیت هاي  30کمتر از  نا مطلوب :
  هاي همسان همکاري دارند . سایر گروه

جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه (شامل منابع مالی پژوهشی دستگاههاي اجرائـی،  :  21نشانگر 
  کمکهاي مردمی و امثال آن)

  باشد .  32/2 -3نگر بین : امتیاز نشا مطلوب
  باشد . 66/1-32/2نسبتآ مطلوب : امتیاز نشانگر بین 

  باشد . 1-66/1نا مطلوب : امتیاز نشانگر بین 
  نرخ کارمند به دانشجو و عضو هیأت علمی:  22نشانگر 

  نرخ کارمند اداري به دانشجویان :
  دانشجو یا کمتر 15کارمند به ازاء  1:  مطلوب

  دانشجو 20تا  15کارمند به ازاء  1 نسبتآ مطلوب :
  دانشجو 20کارمند به ازاء بیشتر از  1 نا مطلوب : 
  نرخ کارکنان اداري به هیات علمی : 

  هیأت علمی یا کمتر 3کارمند به ازاء  1 مطلوب :
  هیأت علمی 5تا  3کارمند به ازاء  1 نسبتآ مطلوب :

  مینفر هیأت عل 5کارمند به ازاء بیشتر از  1نا مطلوب : 
  نرخ تحصیالت کارکنان اداري:  23نشانگر 

  
  تعداد کارکنان اداري با تحصیالت باال تر از دیپلم :

  تعداد کل کارکنان اداري             

  ترو بیش 66/0مطلوب : 
  33/0 – 66/0وب : نسبتآ مطل

  33/0کمتر از  نا مطلوب :
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  نرخ کارکنان غیر هیأت علمی:  24نشانگر 
  

    :کارکنان مربوط به خدمات آموزشیتعداد کل 
  تعداد کل کارکنان اداري            

  
  : هیات علمیمدوعامل  

  مرتبه علمی و سابقه کار نرخ اعضاي هیأت علمی گروه از نظر سن:  25نشانگر 
   

  سن:
  
  

  مرتبه علمی :
  
  
  بقه کار:سا
  
  

  نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجویان به تفکیک مقاطع:  26نشانگر 
  کارشناسی :

  دانشجو یا کمتر 10عضو هیأت علمی به ازاء 1مطلوب : 
  دانشجو  20تا  10عضو هیأت علمی به ازاء  1وب : نسبتآ مطل

  دانشجو 20عضو هیأت علمی به ازاء بیشتر از  1نا مطلوب : 
  کارشناسی ارشد ودکتري:

  دانشجو یا کمتر 3عضو هیأت علمی به ازاء 1مطلوب : 
  دانشجو  5تا  3عضو هیأت علمی به ازاء  1نسبتآ مطلوب : 

  دانشجو 5ء بیشتر از عضو هیأت علمی به ازا 1نا مطلوب : 
  هیأت علمی تمام وقت به پاره وقت نسبت اعضاء:  27نشانگر 

  
  :تعداد عضو هیأت علمی تمام وقت
  تعداد عضو هیأت علمی پاره وقت

  و بیشتر 66/0مطلوب : 
  33/0 – 66/0وب : نسبتآ مطل

  33/0کمتر از  نا مطلوب :
 

  باشد 50-30درصد یا بیشتر اعضا هیات علمی بین  70مطلوب : سن 
  باشد 50-30درصد اعضا هیات علمی بین   50-70نسبتا مطلوب: سن 

 باشد 50-30درصد اعضا هیات علمی بین  50نامطلوب : سن کمتر از 
  درصد یا بیشتر  دانشیار و باالتر  50مطلوب : 

  درصد دانشیار و باالتر 30-50نسبتآ مطلوب : 
 درصد دانشیار و باالتر 30نا مطلوب : کمتراز 

  سال و بیشتر 10درصد یا بیشتر داراي سابقه کار  60مطلوب : 
  سال و بیشتر 10درصد داراي سابقه کار  40-60نسبتآ مطلوب : 

  سال و بیشتر  10درصد داراي سابقه کار  40: کمتر از نا مطلوب 

  و بیشتر 3مطلوب : 
  1تا  3مطلوب : بین  نسبتآ

  1نا مطلوب : کمتر از 
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  نرخ اعضاء هیأت علمی متخصص در هر رشته به دانشجویان:  28نشانگر 
  

  :تعداد اعضاء هیات علمی متخصص در هر رشته 
  دانشجویان در همان رشته تعداد         

  
  متوسط تعداد واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمی در سه  سال گذشته در گروه:  29نشانگر 

   سال تحصیلیهر عضو هیات علمی در هر  براي ترمواحد یا ک 14مطلوب :
  سال تحصیلیهر عضو هیات علمی در هر  برايواحد  14-16نسبتآ مطلوب : 

  سال تحصیلی هر عضو هیات علمی در هر برايواحد  16مطلوب : بیشتر از نا
نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمی در گروه به تعداد کل واحـدهاي ارائـه   :  30نشانگر 

  شده در سه سال گذشته در گروه
  یا کمتر 3/0یا بیشتر به نسبت درصد اعضا  50مطلوب:براي  ال گذشتههر عضو هیات علمی در گروه در سه ستعداد واحد هاي تدریس شده 

   کمتر یا 3/0درصد اعضا به نسبت  50-30نسبتآ مطلوب: براي                               تعداد کل واحد هاي تدریس شده               
  یا کمتر 3/0درصد اعضا به نسبت  30ي کمتر ازنا مطلوب:برا                                                                                         

       
متوسط تعداد واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمی در سه سال گذشته در سایر گروه هـاي  :  31نشانگر 
  دانشکده یا دانشگاه آموزشی

  ر به ازاء هر عضو هیات علمی در هر سال تحصیلیواحد یا کمت 4مطلوب : 
  سال تحصیلیهر عضو هیات علمی در هر  ازاءحد به وا 4-6نسبتآ مطلوب : 

  سال تحصیلیواحد و بیشتر به ازاء هر عضو هیات علمی در هر  6 ا مطلوب :ن
گـروه بـه تعـداد کـل     در خـارج از  نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمـی  :  32نشانگر 

  در گروهواحدهاي ارائه شده در سه سال گذشته 
  یا کمتر 1/0درصد اعضا یا بیشتر به نسبت  50مطلوب:براي  شده هر عضو هیات علمی در خارج ازگروه در سه سال گذشته تعداد واحد هاي تدریس

  یا کمتر  1/0درصد اعضا به نسبت  50- 30تعداد کل واحد هاي تدریس شده در گروه                              نسبتآ مطلوب: براي                
  یا کمتر 1/0درصد اعضا به نسبت  30نا مطلوب:براي کمتر از                                                                                                

  
  گذشته  سال 3در  و خارج از دانشگاه  اعضاء در داخل  پژوهشی  هاي  سرانه طرح:  33شانگر ن

  و هیات علمی طرح و بیشتر به ازاء هر عض 2مطلوب : 
  طرح به ازاء هر عضو هیات علمی 1-2نسبتآ مطلوب : 

  طرح به ازاء هر عضو هیات علمی 1نا مطلوب : کمتر از 
  

  دانشجو یا کمتر 10عضو هیأت علمی به ازاء 1مطلوب : 
  دانشجو  20تا  10عضو هیأت علمی به ازاء  1 نسبتآ مطلوب :

  دانشجو 20عضو هیأت علمی به ازاء بیشتر از  1نا مطلوب : 
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  سال گذشته 3خارجی) در  -سرانه مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی (داخلی:  34نشانگر 
  مقاله وبیشتر به ازاء هر عضو هیات علمی 6مطلوب : 

  مقاله به ازاء هر عضو هیات علمی 3-6نسبتآ مطلوب : 
  مقاله به ازاء هر عضو هیات علمی 3نا مطلوب : کمتر از 

  سال گذشته 3سرانه تألیف، ترجمه، بررسی و نقد کتاب، تصحیح و تجدید کتاب توسط اعضا در :  35نشانگر 
  کتاب و بیشتر به ازاء هر عضو هیات علمی 1مطلوب : 

  به ازاء هر عضو هیات علمیکتاب    5/0-1نسبتآ مطلوب : 
  کتاب به ازاء هر عضو هیات علمی 5/0نا مطلوب : کمتر از 

  ساخت یا ابداع آثار مرتبط با رشته علمی (براي رشته هاي خاص):  36نشانگر 
  هیأت علمی اثر و بیشتر به ازاء هر عضو 5/0مطلوب : 

 هیأت علمی اثر به ازاء هر عضو 25/0-5/0نسبتآ مطلوب : 

  هیأت علمی اثر به ازاء هر عضو 25/0کمتر ازب : نا مطلو
  نامه به تعداد اعضاء هیأت علمی نسبت تعداد پایان:  37نشانگر 

  به ازاء هر عضو هیات علمی  و بیشتر  پایان نامه  12مطلوب : 
  پایان نامه  به ازاء هر عضو هیات علمی 12-6نسبتآ مطلوب : 

  ء هر عضو هیات علمیپایان نامه  به ازا 6نا مطلوب :کمتر از 
  ها با تخصص اعضاء هیأت علمی نامه تناسب عناوین پایان:  38نشانگر 

  باشد 32/2-3نشانگر بین امتیاز مطلوب : 
  باشد  66/1-32/2 امتیاز نسبتآ مطلوب :

  باشد  1-66/1 امتیاز نشانگر بین نا مطلوب :
    سرانه فرصت مطالعاتی:  39نشانگر 

  هیأت علمی به ازاء هر عضو یا بیشتر رصت مطالعاتیف 1مطلوب : به طور متوسط 
  هیأت علمی فرصت مطالعاتی به ازاء هر عضو 5/0-1نسبتآ مطلوب : 

  هیأت علمی مطالعاتی به ازاء هر عضو فرصت 5/0نا مطلوب : کمتر از 
  هاي علمی برگزار شده بوسیله اعضاء هیأت علمی نرخ همایش:  40نشانگر 

  بیشتر به ازاء هر عضو یاهمایش علمی  1مطلوب : 
  به ازاء هر عضو همایش علمی 5/0-1نسبتآ مطلوب: 

  به ازاء هر عضو همایش علمی 5/0نا مطلوب : کمتر از 
  پژوهشی داخلی و خارجی -نرخ عضویت هیأت تحریر در مجالت علمی:  41نشانگر 

  هیأت علمیمورد یا بیشتر به ازاء هرعضو  1مطلوب : به طور متوسط 
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  هیأت علمی مورد به ازاء هر عضو  5/0-1:به طور متوسط  بنسبتآ مطلو
  هیأت علمی مورد به ازاء هر عضو  5/0نا مطلوب: به طور متوسط کمتر از 

  هاي آموزشی و پژوهشی مشترك با سایر اعضاء هیأت علمی وجود فعالیت:  42نشانگر 
  هاي آموزشی مشترك: فعالیت

  ازاء هر عضو  واحد یا بیشتر به 4به طور متوسط مطلوب: 
  واحد به ازاء هر عضو 2-4نسبتآ مطلوب : 

  واحد به ازاء هرعضو  2کمتر از  نا مطلوب :
  طرح پژوهشی : 

  طرح یا بیشتر به ازاء هر عضو 2مطلوب : به طور متوسط 
  طرح به ازاء هر عضو  1-2سط ونسبتآ مطلوب :به طور مت

  عضو  طرح به ازاء هر 1سط کمتر از ونا مطلوب : به طور مت
  آموزشی و پژوهشی مشترك گروه با اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاههاي کشور  وجود فعالیت: 43نشانگر 

  فعالیت آموزشی
  واحد یا بیشتر به ازاء هر عضو 2مطلوب : به طور متوسط 

  واحد به ازاء هر عضو 1-2نسبتآ مطلوب : به طور متوسط 
  د به ازاء هر عضوواح 1نا مطلوب : به طور متوسط کمتر از 

  

  فعالیت پژوهشی
  طرح یا بیشتر به ازاء هر عضو 1مطلوب : به طور متوسط 

  طرح به ازاء هر عضو 5/0-1نسبتآ مطلوب : 
  طرح به ازاء هر عضو  5/0نا مطلوب : کمتر از 

  
  از کشورآموزشی و پژوهشی مشترك با اعضاء هیأت علمی مراکز علمی خارج   وجود فعالیت:  44نشانگر 

  فعالیت آموزشی
  واحد یا بیشتر به ازاء هر عضو 2مطلوب : به طور متوسط 

  واحد به ازاء هر عضو 1-2نسبتآ مطلوب : 
  واحد به ازاء هر عضو 1نا مطلوب : کمتر از 

  

  فعالیت پژوهشی
  طرح یا بیشتر به ازاء هر عضو 2مطلوب : به طور متوسط 

  هر عضو طرح به ازاء 1-2نسبتآ مطلوب : 
 طرح به ازاء هر عضو 1نا مطلوب : کمتر از 
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  دانشجویان سوم: عامل 
  میانه رتبه کنکور دانشجویان پذیرفته شده درگروه:  45نشانگر 

  کارشناسی
  و کمتر 1000میانه  مطلوب :

  2000-1000میانه نسبتآ مطلوب : 
 2000نا مطلوب : میانه باالتر از 

  

  ارشد کارشناسی
  و کمتر 10میانه  : مطلوب

  15 -10میانه نسبتآ مطلوب : 
 15میانه باالتر از نا مطلوب : 

  
  میانه رتبه انتخاب رشته دانشجویان پذیرفته شده درگروه:  46نشانگر 

  کارشناسی
  و کمتر 30مطلوب : میانه 

  60-30نسبتآ مطلوب : میانه 
 60نا مطلوب : میانه باالتر از 

  

  کارشناسی ارشد
  و کمتر 10مطلوب : میانه 

  10 -15نسبتآ مطلوب : میانه 
 15نا مطلوب : میانه باالتر از 

  
  شدگان با امکانات و ظرفیت کالبدي گروه  تناسب تعداد پذیرفته : 47نشانگر 

  در سه سال گذشته کارشناسیتعداد پذیرفته شدگان 
  فضاي آموزشی براساس متر مربع

  ر به ازاء هر دانشجوي کارشناسیمترمربع یا بیشت2مطلوب : 
  مترمربع به ازاء هر دانشجوي کارشناسی 2تا1نسبتآ مطلوب : 

 مترمربع به ازاء هر دانشجوي کارشناسی 1کمتر از نا مطلوب : 

  

  عداد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سه سال گذشتهت    
  فضاي آموزشی براساس متر مربع

  ر به ازاء هر دانشجوي کارشناسی ارشدمترمربع یا بیشت 2مطلوب : 
  ارشد مترمربع به ازاء هر دانشجوي کارشناسی 2تا1نسبتآ مطلوب : 

 ارشد کارشناسی مترمربع به ازاء هر دانشجوي 1نا مطلوب : کمتر از 

  :سال گذشته تعداد پذیرفته شدگان دکتري در سه
  فضاي آموزشی براساس متر مربع

  مترمربع یا بیشتر به ازاء هر دانشجوي دکتري 2مطلوب : 
  مترمربع به ازاء هر دانشجوي دکتري 2تا  1نسبتآ مطلوب : 

 متر مربع به ازاء هر دانشجوي دکتري 1کمتر از نا مطلوب : 
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  قاطع تحصیلیمیانگین معدل دانشجویان گروه بر حسب م : 48نشانگر 

  کارشناسی
  و باالتر 16بیشتر داراي معدل یا  ٪70مطلوب :

  و باالتر 16داراي معدل  ٪50 -70نسبتآ مطلوب : 
 و باالتر 16داراي معدل  ٪50نا مطلوب : کمتر از 

  

  کارشناسی ارشد و دکتري
  و باالتر  15و بیشتر داراي معدل  ٪70مطلوب : 

  و باالتر 15ي معدل دارا ٪50 -70نسبتآ مطلوب : 
 و باالتر 15داراي معدل  ٪50نا مطلوب : کمتر از 

  
  نسبت دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی:  49نشانگر 

  % تعداد کل دانشجویان هر مقطع و کمتر5مطلوب: 
  % تعداد کل دانشجویان هر مقطع و کمتر 10-5ب:نسبتاً مطلو

  % تعداد کل دانشجویان هر مقطع و کمتر10طلوب: بیشتر از نام
  تدریس و تحقیق اعضاء هیأت علمی  هاي فعالیت در دانشجویان مشارکت میزان:   50نشانگر 

  :تعداد دانشجویان مشارکت کننده در تدریس 
  تعداد کل دانشجویان              

  شجودان 10دانشجوي مشارکت کننده به ازاء هر  1مطلوب : 
دانشجو        20تا  10دانشجوي مشارکت کننده به ازاء  1نسبتآ مطلوب : 

 دانشجو 20دانشجوي مشارکت کننده به ازاء بیشتر از 1نا مطلوب : 

  

  :تعداد دانشجویان مشارکت کننده در تحقیق 
  تعداد کل دانشجویان              

 دانشجو نفر 2دانشجوي مشارکت کننده به ازاء هر  1مطلوب : 

  دانشجو 4تا  2دانشجوي مشارکت کننده به ازاء  1نسبتآ مطلوب : 

 دانشجو 4از دانشجوي مشارکت کننده به ازاء بیشتر  1نا مطلوب : 

  
  آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی و بازارکار آن:  51نشانگر 

  باشد. 32/2-3ز نشانگر بین مطلوب: امتیا
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی:  52نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1: امتیاز نشانگر بین نامطلوب



 ١٤

تناسب دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري (هرم جمعیت دانشـجویی در  :  53نشانگر 
  مقاطع تحصیلی)

  در سه سال گذشته)( کارشناسیتعداد دانشجویان 
  تعداد کل دانشجویان       

  کمتردرصد و  50مطلوب : 
  درصد 70-50نسبتآ مطلوب : 

 درصد 70از  بیشترنا مطلوب : 

  

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

  درصد و بیشتر 25مطلوب : 
  درصد 15-25نسبتآ مطلوب : 

 درصد 15نا مطلوب : کمتر از 
  

       )در سه سال گذشتهتعداد دانشجویان دکتري (
  عداد کل دانشجویانت   

  درصد و بیشتر 25مطلوب :  
  درصد 15-25نسبتآ مطلوب : 

 درصد 15نا مطلوب : کمتر از 

  
  نسبت جنسی دانشجویان پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی:  54نشانگر 

  

  :تعداد دانشجویان دختر
  تعداد کل دانشجویان

  درصد 50مطلوب: 
  درصد 30-50درصد یا  50-70نسبتاً مطلوب: 

  درصد 30درصد یا کمتر از  70نامطلوب: بیشتر از 
  

  پسر:تعداد دانشجویان 
  تعداد کل دانشجویان

  درصد 50مطلوب: 
  درصد 30-50درصد یا  50-70نسبتاً مطلوب: 

  درصد 30درصد یا کمتر از  70نامطلوب: بیشتر از 
  

  یادگیري -راهبردهاي یاددهی چهارم: عامل
  استفاده اعضاي هیأت علمی از انواع روشهاي یادگیري و یاددهی (روشهاي تدریس) میزان:  55نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
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  اتید گروهمیزان رضایت دانشجویان از روشهاي تدریس اس:  56نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  میزان استفاده اعضاء هیأت علمی از طرح درس مناسب:  57نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2ز نشانگر بین نسبتاً مطلوب: امتیا
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس میزان استفاده از فن:  58نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس میزان رضایت دانشجویان در استفاده از فن:  59نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  هاي متنوع ارزشیابی ي هیأت علمی از شیوهمیزان استفاده اعضا:  60نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  
  دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسیپنجم :عامل 

  زشی با نیازهاي جامعه و تحوالت علمی روزهاي آمو ها و دوره  تناسب رشته:  61نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  وجود اهداف دقیق و مدون دوره هاي آموزشی در گروه:  62نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
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  هاي تحصیلی با تعداد اعضاي هیأت علمی   نسبت تعداد رشته:  63نشانگر 
  عضو هیأت علمی یا بیشتر به ازاء هر رشته تحصیلی گروه      5مطلوب: 

  هیأت علمی به ازاء هر رشته تحصیلی گروه      عضو 5تا  3نسبتاً مطلوب: 
  عضو هیأت علمی به ازاء هر رشته تحصیلی گروه 3کمتر از نامطلوب: 

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

  باشد. 32/2-3نگر بین مطلوب: امتیاز نشا
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  جامعه از نظر دانشجویان  و  فراگیران نیازهاي   درسی با برنامه  تناسب :  65نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نگر بین نسبتاً مطلوب: امتیاز نشا

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  جامعه از نظردانش آموختگان  فراگیران و نیازهاي   درسی با برنامه  تناسب :  66نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1شانگر بین نامطلوب: امتیاز ن
  هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر اعضاء هیأت علمی پذیري دروس دوره میزان انعطاف:  67نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  .باشد 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  تنوع دروس دوره هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانشجویان:  68نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانش آموختگانتنوع دروس دوره هاي آموزشی با :  69نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
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  ها رسی دورههاي د میزان تناسب دروس نظري و عملی و آزمایشگاهی (کارگاهی) در برنامه:  70نشانگر 
  اند. پاسخ مثبت داده 1درصد و بیشتر افراد به گویه  90مطلوب: 

  اند. پاسخ مثبت داده 1درصد افراد به گویه  90تا  70نسبتاً مطلوب: 
  اند. پاسخ مثبت داده 1درصد افراد به گویه  70کمتر از نامطلوب: 

  هاي درسی نامهوجود فعالیتهاي فوق برنامه و همسو بودن آنها با بر:  71نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  میزان رضایت دانش آموختگان از کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی گروه  :  72نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  هاي درسی گروه میزان رضایت دانش آموختگان از کاربردي بودن برنامه:  73نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  هاي درسی گروه میزان رضایت دانش آموختگان از به روز بودن برنامه:  74نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  هاي الزم در آنان هاي درسی در ایجاد قابلیت میزان رضایت دانش آموختگان از کفایت برنامه:  75نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  امکانات آموزشی (آزمایشگاه، کتابخانه، .......) میزان رضایت دانش آموختگان از:  76نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  نظر دانش آموختگان درباره محتواي دروس:  77نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
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  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  
  امکانات و تجهیزاتششم:  عامل

  سرانه فضاهاي آموزشی گروه به ازاء هر دانشجو و کالس درس:  78نشانگر 

  مساحت زیربناي فضاي آموزشی گروه
  تعداد کل دانشجویان

  به ازاء هر دانشجو بیشتر تر مربع یام 2مطلوب: 
  متر مربع به ازاء هر دانشجو 1-2نسبتاً مطلوب: 

  متر مربع به ازاء هر دانشجو 1نامطلوب: کمتر از 
  

  سرانه فضاي اداري به ازاء هر عضو هیأت علمی:  79نشانگر 

  هیأت علمیمساحت زیربناي دفتر کار اعضاي 
  تعداد کل اعضاي هیأت علمی

  به ازاء هر عضو هیأت علمی بیشتر متر مربع یا  5:  مطلوب
  متر مربع به ازاء هر عضو هیأت علمی 3-5نسبتآ مطلوب : 

 متر مربع به ازاء هر عضو هیأت علمی 3نا مطلوب : کمتر از 
  

  مساحت زیربناي فضاي اداري 
  تعداد کل کارکنان اداري

  ند اداريبه ازاء هر کارم بیشتر متر مربع یا 3مطلوب :  
  متر مربع به ازاء هر کارمند اداري 2-3نسبتآ مطلوب : 

 متر مربع به ازاء هر کارمند اداري 2نا مطلوب : کمتر از 

  استفاده بهینه گروه از فضاهاي آموزشی و اداري:  80نشانگر 
  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  تناسب فضاهاي کتابخانه و سالن مطالعه آن با تعداد دانشجویان: 81نشانگر 
  مساحت زیربناي کتابخانه 

  تعداد کل دانشجویان   
  به ازاء هر دانشجو بیشتر متر مربع یا 2مطلوب: 

  متر مربع به ازاء هر دانشجو 1-2نسبتاً مطلوب: 
  متر مربع به ازاء هر دانشجو 1نامطلوب: کمتر از 

تناسب کتب و مجالت علمی داخلی و خارجی موجـود در کتابخانـه بـا نیازهـاي دانشـجویان و      :  82نشانگر 
  گروه علمی هیأت اعضاء

  ها و مجالت کتابخانه  تعداد کتاب
  تعداد کل دانشجویان

  جویا بیشتر به ازاء هر دانش /مجلهکتاب 2مطلوب: 
  به ازاء هر دانشجو/مجله کتاب  1-2نسبتاً مطلوب: 

  کتاب/ مجله به ازاء هر دانشجو 1نامطلوب: کمتر از 
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  ها و مجالت کتابخانه تعداد کتاب
  تعداد کل هیأت علمی

  کتاب یا بیشتر به ازاء هر عضو هیأت علمی 3مطلوب: 
  کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی 3-2نسبتاً مطلوب: 

  کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی 2امطلوب: کمتر از ن
  

  اي با نیازهاي اعضاي گروه تناسب امکانات و خدمات رایانه:  83نشانگر 
  تعداد رایانه موجود در گروه

  تعداد کل هیأت علمی
  رایانه به ازاء هر عضو هیأت علمی گروه 1مطلوب: 

  ت علمی گروهنفر عضو هیأ 2رایانه به ازاء  1نسبتاً مطلوب: 
  نفر عضو هیأت علمی گروه 2رایانه به ازاء بیشتر از  1نامطلوب: 

  
  اي با نیازهاي دانشجو تناسب امکانات رایانه:  84نشانگر 

  تعداد رایانه موجود در گروه
  تعداد کل دانشجویان    

  رایانه به ازاء هر دانشجو1مطلوب: 
  دانشجو نفر 3یا  2رایانه به ازاء 1نسبتاً مطلوب: 

  نفر دانشجو 3رایانه به ازاء بیشتر از  1نامطلوب: 
  

  هاي تحصیلی گروه به ازاء هر دانشجو هاي مناسب با رشته ها و آزمایشگاه سرانه کارگاه:  85نشانگر 

  مساحت زیربناي آزمایشگاهها و کارگاهها
  تعداد کل دانشجویان

  مترمربع یا بیشتر به ازاء هر دانشجو 2مطلوب: 
  متر مربع به ازاء هر دانشجو 1تا  2سبتاً مطلوب: ن

  مترمربع به ازاء هر دانشجو 1نامطلوب: کمتر از 
  

    سرانه کارگاهها و آزمایشگاههاي گروه به ازاء هر دانشجو:  86نشانگر 

  مساحت زیربناي آزمایشگاهها و کارگاهها
  تعداد کل دانشجویان هر رشته

  ازاء هر دانشجومترمربع یا بیشتر به  2مطلوب: 
  متر مربع به ازاء هر دانشجو 1تا  2نسبتاً مطلوب: 

  مترمربع به ازاء هر دانشجو 1کمتر از نامطلوب: 
  

  (در هر سال تحصیلی) نرخ بازدیدهاي علمی:  87نشانگر 

       تعداد بازدیدهاي علمی   
  هاي تحصیلی گروه تعداد رشته

  ته تحصیلی گروهبراي هر رش بیشتر بازدید یا 2مطلوب: 
  بازدید براي هر رشته تحصیلی گروه 1نسبتاً مطلوب: 

  بازدید 0نامطلوب: 
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  دانش آموختگانهفتم: عامل 
  اند. نسبت دانشجویانی که به مقاطع تحصیلی باالتر راه یافته:  88نشانگر 

  درصد و بیشتر 70مطلوب: 
  درصد 50-70نسبتاً مطلوب: 

  درصد 50نامطلوب: کمتر از 
  هاي تخصصی دانش آموختگان رضایت کارفرمایان از سطح دانش و مهارت:  89شانگر ن

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  جدان کاري دانش آموختگان  رضایت کارفرمایان از عالقه به کار، تعهد و و:  90نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  سال گذشته  3دانش آموختگان در  وسیله هاي منتشره به کتاب متوسط تعدادعناوین:  91نشانگر 

  بیشترکتاب و  1مطلوب: 
  کتاب 5/0-1نسبتاً مطلوب: 

  کتاب 5/0نامطلوب: کمتر از 
  گذشته سال  3آموختگان در  دانش تعداد مقاالت علمی به چاپ رسیده در مجالت معتبر به وسیله:  92نشانگر 

  مقاله و بیشتر 2مطلوب: 
  مقاله 1-2نسبتاً مطلوب: 

  مقاله 1نامطلوب: کمتر از
  گذشته   سال  3 در آموختگان شده در سمینارهاي داخلی و خارجی به وسیله دانشتعداد مقاالت ارائه :  93نشانگر 

  مقاله و بیشتر 1مطلوب: 
  مقاله 5/0-1نسبتاً مطلوب: 

  مقاله 5/0نامطلوب: کمتر از 
  نسبت دانش آموختگان شاغل به کل دانش آموختگان در سه سال گذشته:  94نشانگر 

  درصد و بیشتر 70مطلوب: 
  درصد 50-70نسبتاً مطلوب: 

  درصد 50نامطلوب: کمتر از 



 ٢١

شان مرتبط است نسبت به کل دانـش   نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آنها به رشته تحصیلی:  95نشانگر 
  آموختگان شاغل

  درصد و بیشتر 90مطلوب: 
  درصد 70-90نسبتاً مطلوب: 

  درصد 70نامطلوب: کمتر از 
  هاي غیر مرتبط  شتهنسبت دانش آموختگان شاغل در ر:  96نشانگر 

  درصد و کمتر 10مطلوب: 
  رصدد 30-10نسبتاً مطلوب: 

  درصد 30نامطلوب: بیشتر از 
  میزان کارآفرینی دانش آموختگان  :  97نشانگر 

  درصد و بیشتر دانش آموختگان کارآفرین هستند 50مطلوب: 
  درصد 25-50نسبتاً مطلوب: 

  درصد 25نامطلوب: کمتر از 
  التحصیالن شاغل براي سخنرانی در گروه فارغ دعوت از:  98نشانگر 

  اند پاسخ مثبت داده گروه از دانش آموختگان درصد 70بیش از مطلوب: 
  اند درصد دانش آموختگان گروه پاسخ مثبت داده 50-70نسبتاً مطلوب: 

  اند درصد دانش آموختگان گروه پاسخ مثبت داده 50کمتر از  مطلوب:نا
  اي پژوهشی مشترك دانش آموختگان با اعضاء هیأت علمیانجام فعالیته:  99نشانگر 

  باشد. 32/2-3مطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  باشد. 66/1 – 32/2نسبتاً مطلوب: امتیاز نشانگر بین 

  باشد. 1 – 66/1نامطلوب: امتیاز نشانگر بین 
  التحصیالن همایش ساالنه فارغ:  100نشانگر 

  اند ان گروه پاسخ مثبت دادهدرصد از دانش آموختگ 70مطلوب: بیش از 
  اند درصد دانش آموختگان گروه پاسخ مثبت داده 50-70نسبتاً مطلوب: 

  اند درصد دانش آموختگان گروه پاسخ مثبت داده 50نامطلوب: کمتر از 


