ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه
(فرم شماره )1

مالکها و نشانگرها

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

نشانگرها
 -1وجود اهدافورسالتهاي مدون درسهحوزهآموزشی  ،پژوهشیوعرضه خدماتتخصصی در گروه
 -2مطلع بودن اعضاي هیأت علمی و دانشجویان از رسالتها و اهداف گروه
 -3تناسب اهداف گروه با نیازهاي فرد و جامعه
 -4ویژگیهاي فردي مدیر گروه ( مرتبه علمی  مدرك تحصیلی  سابقه كار)

2
مدیریت گروه

 -5وجود سازوكاري مشخض در خصوص ارزیابی عملكرد مدیر گروه
 -6میزان رضایت اعضاء هیات علمی از مدیر گروه
 -7میزان رضایت دانشجویان از مدیر گروه
 -8نقش مدیر گروه در جلب مشاركت اعضاء هیأت علمی و ایجاد انگیززه و اراهزه نوآوریهزا در بزی
اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

3
روند توسعه گروه در  3تا  5سال
گذشته

 -9روند توسعه اعضاي هیأت علمی گروه
 -10مشاركت اعضاي هیأت علمی در دورههاي رشد حرفهاي اعضاء هیأت علمی
 -11روند توسعه منابع كالبدي گروه (فضاي فیزیكی و امكانات و تجهیزات)
 -12تدوی برنامه توسعه نیروي انسانی متخصص مورد نیاز گروه

4
برنامه توسعه گروه و ساز و کار
ارزیابی فعالیتها
5
آئین نامهها و مصوبات گروه

 -13تدوی برنامه براي توسعه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی گروه در دراز مزدت ،كوتزاه مزدت و
میان مدت در سطوح مختلف
 -14نحوه ارزیابی فعالیت هاي سالیانه گروه
 -15وجود آهی نامه داخلی گروه
 -16اجراي آهی نامهها و مفاد آن توسط مدیر گروه
 -17رعایت و پایبندي اعضاي هیأت علمی گروه به آهی نامهها و ضوابط موجود
 -18تعداد اعضاي هیأت علمی كه در فعالیت هاي آموزشزی پژوهشزی ،اجراهزی و عرضزه خزدمات
تخصصی با سایر گروههاي دانشكدهها یا دانشگاه همكاري داشتهاند

6
فعالیتهای برون گروهی گروه

 -19تعداد اعضاي هیأت علمی كه در فعالیت هاي آموزشی  پژوهشزی ،اجراهزی و عرضزه خزدمات
تخصصی با سایر سازمانهاي ذیربط همكاري داشتهاند
 -20تعداد اعضاء هیأت علمی كه با سایرگروههاي همسان در فعالیزت هزاي آموزشزی  پژوهشزی،
اجراهی و عرضه خدمات تخصصی همكاري داشته اند

7
منابع مالی مورد استفاده گروه
8
تشکیالت سازمانی

 -21جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه (شامل منابع مالی پژوهشی دسزتگاههاي اجراهزی،
كمكهاي مردمی و امثال آن)
 -22نرخ كارمند به دانشجو و عضو هیأت علمی
 -23نرخ تحصیالت كاركنان اداري
 -24نرخ كاركنان غیر هیأت علمی

 -2عامل :هیأت علمی
نشانگرها

مالک

 -25نرخ اعضاي هیأت علمی گروه از نظر س  مرتبه علمی و سابقه كار
9
ترکیب و توزیع اعضای هیأت علمی

 -26نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجویان به تفكیک مقاطع
 -27نسبت اعضاء هیأت علمی تمام وقت به پاره وقت
 -28نرخ اعضاء هیأت علمی متخصص در هر رشته به دانشجویان
 -29متوسط تعداد واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمی در سه سال گذشته در گروه
 -30نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمی در گروه به تعداد كل واحدهاي اراهزه
شده در سه سال گذشته در گروه

11
فعالیتهایآموزشی

 -31متوسط تعداد واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمی در سه سال گذشته در سایر گروه هاي
آموزشی
 -32نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمی در گروه به تعداد كل واحدهاي اراهزه
شده در سه سال گذشته در سایر گروههاي دانشگاه
 -33سرانه طرحهاي پژوهشی اعضاء در داخل و خارج از دانشگاه در  3سال گذشته
 -34سرانه مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی (داخلی -خارجی) در  3سال گذشته

11
فعالیتهایپژوهشی

 -35سرانه تألیف ،ترجمه ،بررسی و نقد كتاب ،تصحیح و تجدید كتاب توسط اعضا در  3سال گذشته
 -36ساخت یا ابداع آثار مرتبط با رشته علمی (براي رشته هاي خاص)
 -37نسبت تعداد پایاننامه به تعداد اعضاء هیأت علمی
 -38تناسب عناوی پایاننامهها با تخصص اعضاء هیأت علمی
 -39سرانه فرصت مطالعاتی
 -40نرخ همایشهاي علمی برگزار شده بوسیله اعضاء هیأت علمی
 -41نرخ عضویت هیأت تحریر در مجالت علمی -پژوهشی داخلی و خارجی

12

 -42وجود فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی مشترك با سایر اعضاء هیأت علمی

ارتباط اعضاء هیأت علمیباهمکاران

 -43وجود فعالیت آموزشی و پژوهشی مشترك گروه با اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاههاي كشور

خارج از دانشگاه و خارج از کشور

 -44وجود فعالیت آموزشی و پژوهشی مشترك با اعضاء هیأت علمی مراكز علمی خارج از كشور

 -3عامل :دانشجویان
نشانگرها

مالک

 -45میانه رتبه كنكور دانشجویان پذیرفته شده درگروه
13
پذیرش و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان

 -46میانه رتبه انتخاب رشته دانشجویان پذیرفته شده در گروه
 -47تناسب تعداد پذیرفته شدگان با امكانات و ظرفیت كالبدي گروه
 -48میانگی معدل دانشجویان گروه بر حسب مقاطع تحصیلی
 -49نسبت دانشجویان مشروطی ،انصرافی و اخراجی به كل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی

14

 -50میزانمشاركتدانشجویاندرفعالیتهاي تدریس و تحقیق اعضاء هیأت علمی

تعاملدانشجویانبااعضایهیأتعلمی
15
عالقهوآگاهیدانشجویاننسبت

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

بهرشتهتحصیلی و بازارکار آن
16
ترکیب و توزیع دانشجویان

 -53تناسب دانشجویان در مقاطع كارشناسی ،كارشناسی ارشد و دكتري (هرم جمعیت دانشجویی در
مقاطع تحصیلی)
 -54نسبت جنسی دانشجویان پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی

 -4عامل :راهبردهای یاددهی – یادگیری
مالک
17
الگوها و روشهای تدریس

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

18
استفادهازمنابعووسایلآموزشی
19

 -58میزان استفاده از ف آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس
 -59میزان رضایت دانشجویان در استفاده از ف آوري اطالعات و ارتباطات در تدریس
 -60میزان استفاده اعضاي هیأت علمی از شیوههاي متنوع ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 -5عامل :دورههای آموزشی و برنامههای درسی
مالک
21
دورههایآموزشیو اهداف آن

نشانگرها
 -61تناسب رشتهها و دوره هاي آموزشی با نیازهاي جامعه و تحوالت علمی روز
 -62وجود اهداف دقیق و مدون دوره هاي آموزشی در گروه
 -63نسبت تعداد رشتههاي تحصیلی با تعداد اعضاي هیأت علمی داراي
 -64تناسب برنامههاي درسی با نیازهاي فراگیران (ایجاد پایه علمی ،مهارتی و نگرشی قابزل قبزول) و
جامعه ازنظراعضاي هیأتعلمی

21
انعطاف پذیری برنامههای درسی
دورهها نسبت به نیازهای فردو
جامعه

 -65تناسب برنامه درسی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانشجویان
 -66تناسب برنامه درسی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظردانش آموختگان
 -67میزان انعطافپذیري دروس دورههاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر اعضاء هیأت
علمی
 -68تنوع دروس دوره هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانشجویان
 -69تنوع دروس دوره هاي آموزشی با نیازهاي فراگیران و جامعه از نظر دانش آموختگان
 -70میزان تناسب دروس نظري و عملی و آزمایشگاهی (كارگاهی) در برنامههاي درسی دورهها
 -71وجود فعالیتهاي فوق برنامه و همسو بودن آنها با برنامههاي درسی

22

 -72میزان رضایت دانش آموختگان از كیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی گروه

رضایت دانش آموختگان از

 -73میزان رضایت دانش آموختگان از كاربردي بودن برنامههاي درسی گروه

برنامههای آموزشی و درسی

 -74میزان رضایت دانش آموختگان از به روز بودن برنامههاي درسی گروه
 -75میزان رضایت دانش آموختگان از كفایت برنامههاي درسی در ایجاد قابلیتهاي الزم در آنان
 -76میزان ر ضایت دانش آموختگان از امكانات آموزشی (آزمایشگاه ،كتابخانه)....... ،
 -77نظر دانش آموختگان درباره محتواي دروس

 -6عامل :امکانات و تجهیزات آموزشی -پژوهشی
نشانگرها

مالک

 -78سرانه فضاهاي آموزشی گروه به ازاء هر دانشجو و كالس درس
23

 -79سرانه فضاي اداري به ازاء هر عضو هیأت علمی

فضاهای آموزشی و اداری

 -80استفاده بهینه گروه از فضاهاي آموزشی و اداري

24
کتابخانه و
سیستم اطالع رسانی
25
امکانات و خدمات رایانهای
26
کارگاهها و آزمایشگاهها

 -81تناسب فضاهاي كتابخانه و سال مطالعه آن با تعداد دانشجویان
 -82تناسب كتب و مجالت علمی داخلی و خارجی موجود در كتابخانه با نیازهاي دانشجویان و اعضاء
هیأت علمی گروه
 -83تناسب امكانات و خدمات رایانهاي با نیازهاي اعضاي گروه
 -84تناسب امكانات رایانهاي با نیازهاي دانشجو
 -85سرانه كارگاهها و آزمایشگاههاي مناسب با رشتههاي تحصیلی گروه به ازاء هر دانشجو
 -86سرانه كارگاهها و آزمایشگاههاي گروه به ازاء هر دانشجو
 -87نرخ بازدیدهاي علمی

 -7عامل :دانش آموختگان
مالک
27

نشانگرها
 -88نسبت دانشجویانی كه به مقاطع تحصیلی باالتر راه یافتهاند

ادامه تحصیل دانش آموختگان
28

 -89رضایت كارفرمایان از سطح دانش و مهارتهاي تخصصی دانش آموختگان

رضایت کارفرمایان از دانش و

 -90رضایت كارفرمایان از عالقه به كار ،تعهد و وجدان كاري دانش آموختگان

تواناییهای دانشآموختگان
 -91متوسط تعدادعناوی كتابهاي منتشره بهوسیلهدانش آموختگان در  3سال گذشته
29

 -92تعداد مقاالت علمی به چاپ رسیده در مجالت معتبر به وسیلهدانشآموختگان در  3سالگذشته

آثارعلمیدانشآموختگان

 -93تعداد مقاالت اراهه شده در سمینارهاي داخلی و خارجی به وسیله دانشآموختگاندر3سالگذشته

31

 -94نسبت دانش آموختگان شاغل به كل دانش آموختگان در سه سال گذشته

سرنوشت شغلی

 -95نسبت دانش آموختگان شاغل كه شغل آنها به رشته تحصیلی شان مرتبط است نسبت بزه كزل

دانش آموختگان

دانش آموختگان شاغل
 -96نسبت دانش آموختگان شاغل در رشتههاي غیر مرتبط
 -97میزان كارآفرینی دانش آموختگان

31

 -98دعوت از فارغالتحصیالن شاغل براي سخنرانی در گروه

ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد  -99انجام فعالیتهاي پژوهشی مشترك دانش آموختگان با اعضاء هیأت علمی
از فراغت از تحصیل

 -100همایش ساالنه فارغالتحصیالن

