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 دستورالعمل امتیازدهي و تعیین سطح مطلوبیت نشانگرها

ود. برای شپس از تعیین عوامل، مالک و نشانگرها برای هر یک از آنها بر اساس میزان اهمیت آن امتیاز در نظر گرفته می -

 هشت عامل ارزیابی مالکها و نشانگرها تعیین شده که بر اساس موارد زیر امتیاز بندی شده است.

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 105مالک و  8رسالت، اهداف و جایگاه سازماني که دارای  – 1عامل 

 3امتیاز )و هر نشانگر  9تیاز(، مالک سوم: ام 2امتیاز )و هر نشانگر  30امتیاز(، مالک دوم:  2امتیاز )و هر نشانگر  16مالک اول: 

امتیاز )و هر  8امتیاز(، مالک ششم:  2امتیاز )و هر نشانگر  8امتیاز(، مالک پنجم:  2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک چهارم: 

 امتیاز(. 2شانگر امتیاز )و هر ن 14امتیاز(، مالک هشتم:  2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک هفتم:  2نشانگر 

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 34مالک و  3های آموزشي که دارای برنامه – 2عامل 

 2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک سوم:  2امتیاز )و هر نشانگر  14امتیاز(، مالک دوم:  2امتیاز )و هر نشانگر  12مالک اول: 

 امتیاز(.

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 50ک و مال 5هیات علمي که دارای  – 3عامل 

 2امتیاز )و هر نشانگر  12امتیاز(، مالک سوم:  5/2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک دوم:  2امتیاز )و هر نشانگر  10مالک اول: 

 (.امتیاز 2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک پنجم:  2امتیاز )و هر نشانگر  8امتیاز(، مالک چهارم: 

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 90مالک و  7دانشجو که دارای  – 4عامل 

 5/2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک سوم:  3امتیاز )و هر نشانگر  9امتیاز(، مالک دوم:  2امتیاز )و هر نشانگر  16مالک اول: 

امتیاز )و هر  24امتیاز(، مالک ششم:  3امتیاز )و هر نشانگر  9 امتیاز(، مالک پنجم: 2امتیاز )و هر نشانگر  12امتیاز(، مالک چهارم: 

 امتیاز(. 5/2امتیاز )و هر نشانگر  10امتیاز(، مالک هفتم:  4نشانگر 

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 65مالک و  4راهبردهای یادگیری/ بازدهي که دارای  – 5عامل 

 3امتیاز )و هر نشانگر  15امتیاز(، مالک سوم:  3امتیاز )و هر نشانگر  15دوم:  امتیاز(، مالک 2امتیاز )و هر نشانگر  20مالک اول: 

 امتیاز(. 3امتیاز )و هر نشانگر  15امتیاز(، مالک چهارم: 

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 64مالک و  5امكانات و تجهیزات آموزشي که دارای  – 6عامل 

 2امتیاز )و هر نشانگر  12امتیاز(، مالک سوم:  2امتیاز )و هر نشانگر  12مالک دوم: امتیاز(،  2امتیاز )و هر نشانگر  10مالک اول: 

 امتیاز(. 3امتیاز )و هر نشانگر  15امتیاز(، مالک پنجم:  3امتیاز )و هر نشانگر  15امتیاز(، مالک چهارم: 

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 45مالک و  3ها که دارای پایان نامه – 7عامل 

 3امتیاز )و هر نشانگر  12امتیاز(، مالک سوم:  3امتیاز )و هر نشانگر  15امتیاز(، مالک دوم:  3امتیاز )و هر نشانگر  18اول: مالک 

 امتیاز(.

 باشد به شرح زیر:امتیاز مي 70مالک و  6دانش آموختگان که دارای  – 8عامل 

 3امتیاز )و هر نشانگر  9امتیاز(، مالک سوم:  3متیاز )و هر نشانگر ا 18امتیاز(، مالک دوم:  3امتیاز )و هر نشانگر  12مالک اول: 

امتیاز  13امتیاز(، مالک ششم: دارای  3امتیاز )و هر نشانگر  9امتیاز(، مالک پنجم:  3امتیاز )و هر نشانگر  9امتیاز(، مالک چهارم: 

 باشد.می
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 تعیین پیوستار سطح مطلوبیت نشانگر:

تعیین  شرح زیردر نظر گرفته شده باشد پیوستار مطلوبیت به 9عنوان مثال اگر امتیاز نشانگر شود. بهمی بر اساس امتیازات آن مشخص 

 شود:می

 

 مطلوب               نسبتاً مطلوب                           نا مطلوب

   9                    6                 3                                1 

 

 یین امتیاز نشانگر:تع

 فراوانی مربوط به هر نشانگر       × وزن داده شده به هر گزینه بر اساس امتیازات مربوط به هر نشانگر  

 تعداد پاسخگویان به سوال مورد نظر                                        

 

 تعیین امتیاز مالک:

 هر مالک  حاصل جمع وزن سطح مطلوبیت نشانگرهای مربوط به

 تعداد کل نشانگرهای مربوط به آن مالک               

 

 تعیین امتیاز عامل:

 های مربوط به هر عامل                                      حاصل جمع وزن سطح مطلوبیت مالک

 های مربوط به آن عاملتعداد کل مالک              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =    امتیاز نشانگر

 مالک=    امتیاز 

 عامل=    امتیاز 
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 :اول بخش
 

 عنوان

 شناسيشناسي و قارچارزیابي دروني گروه انگل
 

 چكیده
شخص  اصله از اهداف م ارتقاءکیفیت در هر سیستم آموزشی، مستلزم آگاهی از نقاط قوت و ضعف و تعیین ف      مقدمه و هدف: 

شد.    ستا  شده می با سی و قارچ   انگلطرح ارزیابی درونی گروه  در این را سی   شنا شکده   شنا شکی دان ش    پز شگاه علوم پز کی دان

 گلستان، با هدف آشنایی بیشتر با عملکرد گروه و به منظور ارتقاء فرآیندهای آموزشی موجود در گروه، تدوین و اجرا شد.

ه خاندبیر (، ارسااا ی ازدرونی )مشااتمل بر ده گامارزیابی ی کرد، براساااس دسااتورا عمل و راهنمای محور عمل :هامواد و روش

 های علوم پزشکی کشور بوده است. شورای نظارت و ارزشیابی و گسترش دانشگاه

س      8ارزیابی در قا ب  شکیل جل شده که با ت سی در گروه برای هر حوزه مالک حوزه انجام  های متعدد و ات متعدد و بحث و برر

شانگرهای مربوط به   برای هر سه رده        مالک ن شد. مالک ارزیابی در  ست تهیه  شانگرها، چک  ی ساس ن آن، تدوین و در پایان برا

کسااب کردند در رده  75که نتایجی که نمره باالی صااورت به این  اساات. بندی شاادهمطلوب و نامطلوب تقساایم، نیمهمطلوب

شد.   50 از مطلوب و کمترنیمه  75تا  50مطلوب، بین  ست  نامطلوب تعیین  شد.    هب هاچک  ی ضاء گروه تکمیل  سیله اع این طرح  و

 جلسه با حضور اعضا به پایان رسید. 15و با تشکیل  1398اردیبهشت تا مرداد ماه  4زمان  طی

شان داد که گروه  ها: یافته سی و قارچ   انگلنتایج ارزیابی درونی گروه ن سی   شنا سب   شنا در محدوده  ،نمره 100از   805/78با ک

، دانشجویان و منابع آموزشی   یابیش سنجش و ارز برنامه آموزشی،   ،و اهداف آموزشی  رسا ت های حوزهدر .گرفت مطلوب قرار

 مطلوب بود.مهین پژوهش علمی و هیأت، اعضای سازماندهیو  مدیریتهای در حوزه ومطلوب 

 مطلوب نیمههای وه در حوزهرسد جهت ارتقاء گرمی ها به نظربا توجه به مطلوب بودن گروه در اکثر حوزه گیری:بحث و نتیجه

 های گروه وجود دارد. نیاز به بازنگری برنامه

 کی گلستاندانشگاه علوم پزشدانشکده پزشکی؛  شناسی؛شناسی و حشرهشناسی، قارچدرونی؛ انگلارزیابی  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 فرآیند باشد.فاصله از اهداف مشخص شده می نیتعیکیفیت در هر سیستم آموزشی مستلزم آگاهی  از نقاط قوت و ضعف و ارتقاء

ت زشی را در جهسیستم آمو ،کارهای مناسبراهارزیابی درونی می تواند این موارد را مشخص نموده و با تحلیل نتایج و ارائه 

ا ی از های ارساساس دستورا عمل بر های اتخاذ شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ودر راستای سیاست .اهداف پیش ببرد

شناسی و انگلطرح ارزیابی درونی گروه  ،های علوم پزشکی کشورسترش دانشگاهنظارت و ارزشیابی و گ سوی دبیرخانه شورای

 دانشگاه انجام شد. پزشکیدانشکده  شناسیقارچ

رونی براساس اهداف آوری اطالعات پایه و همچنین طراحی ابزار ارزیابی دای برای جمعا مطا عات کتابخانهدبدین منظور در ابت

 با ارزیابی درونی در جلسات متعدد، گروهکارشناسان  دعوت از اعضای هیات علمی وبا  سپس انجام شد. پژوهشی(و )آموزشی 

 معاونت آموزشی انجام شد.جزوات ارسا ی و جلسات توجیهی از  گیریبهره

های حوزهدرونی بوده است که در این قسمت به صورت گانه راهنمای ارزشیابی های دهمحور اقدامات انجام شده بر اساس گام

 شود.جداگانه ارائه می

 معرفي گروه
دانشگاه شناسی های گروه میکروببخشاز  1385تا  1371شناسی از زمان تاسیس دانشکده پزشکی شناسی و قارچانگلگروه 

 3شناسی جدا شد. این گروه شامل روه میکروبشناسی از گشناسی و قارچانگلگروه  1385بود. در سال  علوم پزشکی گلستان

 باشد.شناسی میشناسی و حشرهشناسی، قارچانگل بخش

ی اند، که حاصل آن چاپ مقاالت بسیارتحقیقاتی گردیده های گذشته اعضای گروه موفق به انجام تعداد زیادی پروژهطی سال

 است.های معتبر داخل و خارج از کشور بوده ها و کنگرهدر ژورنال

ها و روند، آشنایی با انگلهای انگلی از معضالت بهداشتی بسیاری از کشورها از جمله ایران به شمار میاز آنجا که بیماری

زندگی، وضعیت اپیدمیو وژی، عالئم، تشخیص، درمان  رفو وژی، چرخهرسد.  ذا منظر میها ضروری بههای ناشی از آنبیماری

 شود.شناسی آموزش داده میانگل بخشها در این بیماری های پیشگیری و کنترلراه و

زیر  ،های جلدیهای ایجادکننده بیماریطلب، قارچهای فرصتهای مهم از نظر پزشکی شامل قارچشناسی، قارچقارچ بخشدر 

 د.شوهای پیشگیری و کنترل آموزش داده میجلدی و احشایی از نظر مورفو وژی، عالئم، تشخیص، درمان و راه

 .شودی میبررسهای حساسیتی( های منتقله یا ناشی از تماس با آنها )گزش، واکنششناسی، بندپایان و بیماریحشره بخشدر 

 اهداف گروهرسالت و 
شاخه علوم پزشکی به منظور حفظ و ارتقاء سطح سالمت خانواده، جامعه و شناسی به دانشجویان زیرهیم انگلآموزش مفا -1

 .های انگلیپیشگیری از بیماری

ه ای و ...( بهای روده، کریپتوسپوریدیوزیس، انگلیسهای انگلی ) یشمانیوزارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی بیماری -2

 .بیماران ارجاعی از مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی

 .ی شایعهاها و قارچهای انگلی و فیلوژنتیک انگلهای تحقیقاتی در زمینه اپیدمیو وژی بیماریانجام طرح -3

 گروه اندازچشم

گروه اول  3شناسی کشور و شناسی و قارچگروه برتر انگل 10سال آینده در بین  5است که طی  اینریزی گروه برنامه

 اندازی کند.شناسی را در دانشگاه راههای موجود، کارشناسی ارشد انگلقطب مطرح شده و با استفاده از ظرفیت
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  :دوم بخش

 شناسيشناسي و قارچانگلگروه  های ارزشیابيحوزه

 
               <50: مطلوبنا حد                  50-75 :نیمه مطلوب حد                75 < :مطلوب حد          

    

  امتیاز( 12) رسا ت و اهداف آموزشی -1    

 <6نامطلوب                               6-9 نیمه مطلوب                    9< مطلوب 

 

     امتیاز( 13) مدیریت و سازماندهی - 2    

 <5/6نامطلوب                   5/6- 775/9مطلوب  نیمه                     75/9< مطلوب 

 

 امتیاز( 13برنامه آموزشی ) -3     

 <5/6 نامطلوب                   5/6- 75/9نیمه مطلوب                     75/9<مطلوب               

 

 امتیاز( 15هیئت علمی )اعضای   –4     

 <5/7نامطلوب                5/7 – 25/11نیمه مطلوب                   25/11<مطلوب               

 

 امتیاز( 9دانشجویان )  -5      

 <5/4 نامطلوب                     5/4–75/6نیمه مطلوب                     75/6<مطلوب            

 

 امتیاز( 11منابع آموزشی) - 6      

 <5/5 نامطلوب                     5/5–25/8نیمه مطلوب                   25/8 <مطلوب             

 

 امتیاز( 12)پژوهش - 7      

 <6نامطلوب                                6 –9نیمه مطلوب                        9<مطلوب                

 

 امتیاز( 15ارزشیابی) سنجش و - 8     

 <5/7نامطلوب                      5/7 -25/11مطلوب نیمه                25/11<  مطلوب           
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 5/10شده نمره کسب، (نمره 21رسالت و اهداف آموزشي )اول:  حوزه
 ها:مالک

 هشدکسبنمره اصلی نمره 

 3 3 وجود رسا ت و اهداف مدون 1-1

 2 3 مشارکت ذینفعان در تدوین اهداف 2-1

 2 2 رعایت قواعد هدف نویسی 3-1

 5/1 2 مدخالن از اهدافمیزان آگاهی ذی 4-1

 2 2 بازنگری رسا ت و اهداف 5-1

 5/10 12  کلجمع

 

 (3)شده ، نمره کسبنمره( 3)وجود رسالت و اهداف مدون  :1-1مالک ی نشانگرها

 

 (5/1) از شدهنمره کسب: 1-1-1نشانگر  ستلیچک 

 ✓ نمره 5/0 ✓بلی به صورت مدون وجود دارد؟پزشکی آیا رسا ت گروه  1-1-1-1

 هیچ خیر

 ✓ نمره 75/0 ✓بلی اند؟آیا اعضاء گروه در تدوین رسا ت مشارکت داشته 2-1-1-1

 هیچ خیر

رسا ت مشارکت داشتهچند درصد افراد گروه در تدوین  3-1-1-1

 اند؟
 ✓ نمره 25/0   ✓% 75 <

 نمره 125/0  50 -75

 هیچ < 50

 

 

 

 

  اصلی نمره شدهکسبنمره

 1-1-1 وجود رسا ت تهیه شده توسط اعضاء گروه  5/1  5/1

 1-1-2 وجود اهداف تهیه شده توسط اعضاءگروه  5/1  5/1

 کلجمع  3 3
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 (5/1) از شدهکسب نمره: 1-1-2چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 5/0 ✓بلی به صورت مدون وجود دارد؟ پزشکیآیا اهداف گروه  1-2-1-1

 هیچ خیر

 ✓ نمره 75/0 ✓بلی آیا اعضاءگروه در تدوین اهداف مشارکت داشته اند؟  2-2-1-1

 هیچ خیر

 چند درصد افراد گروه در تدوین اهداف مشارکت داشته اند؟ 3-2-1-1

 
 ✓ نمره 25/0 ✓75%<

 نمره 125/0  50% -75%

 هیچ <50%

 

 2شده نمره کسب ،(نمره 3مدخالن در تدوین اهداف ):مشارکت ذی  1-2مالک  

 1-2های مالک نشانگر

 هشدکسبنمره اصلینمره  

  1 1 گروه در تدوین اهداف گروه مشارکت مدیر 1-2-1

  1 1 ه علمی در تدوین اهداف گرو هیأتمشارکت اعضاء  2-2-1

 0 5/0 مشارکت کارشناسان گروه در تدوین اهداف گروه  3-2-1

 0 5/0  در تدوین اهداف گروه پزشکیمشارکت ریاست محترم دانشکده  4-2-1

 2 3  کلجمع

 

 (2)شده نمره کسب( 1-2های مالک )ک لیست نشانگرچ

 ✓ نمره 1 ✓بلی ؟ر تدوین اهداف گروه مشارکت داردگروه دآیا مدیر 1-2-1

 هیچ خیر

 ✓ نمره 1 ✓بلی علمی در تدوین اهداف گروه مشارکت دارد؟ هیأتآیا اعضاء  2-2-1

 هیچ خیر

 نمره 3/0 بلی آیا کارشناسان گروه در تدوین اهداف گروه مشارکت دارد؟ 3-2-1

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 2/0 بلی در تدوین اهداف گروه مشارکت دارد؟ پزشکیآیا ریاست محترم دانشکده  4-2-1

 ✓هیچ ✓خیر
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  2شده نمره کسب ،بندینویسي و طبقهرعایت قواعد هدف (1-3مالک )
 (1-3ی مالک )نشانگرها

 هشدکسبنمره اصلینمره  

  3/0 3/0 نوشتن اهداف آموزشی در حیطه دانش در گروه  1-3-1

  4/0 4/0 نوشتن اهداف آموزشی در حیطه مهارت در گروه  2-3-1

  3/0 3/0 نوشتن اهداف آموزشی در حیطه نگرش در گروه  3-3-1

  3/0 3/0 آموزشی در حیطه دانش در گروه طبقه بندی اهداف  4-3-1

  4/0 4/0 طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه مهارت  5-3-1

  3/0 3/0 طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه نگرش در گروه  6-3-1

 2 2  کلجمع

 

 (2) شدهنمره کسب ،(1-3های مالک )گرنچک لیست نشا

 نمره 3/0 ✓بلی آیا اهداف آموزشی در گروه در حیطه دانش نوشته شده است؟ 1-3-1

  خیر

 نمره 4/0 ✓بلی آیا اهداف آموزشی در گروه در حیطه مهارت نوشته شده است؟ 2-3-1

  خیر

 نمره 3/0 ✓بلی ت؟آیا اهداف آموزشی در گروه در حیطه نگرش نوشته شده اس 3-3-1

  خیر

 نمره 3/0 ✓بلی آیا اهداف آموزشی در گروه در حیطه دانش طبقه بندی شده است؟ 4-3-1

  خیر

 نمره 4/0 ✓بلی آیا اهداف آموزشی در گروه در حیطه مهارت طبقه بندی شده است؟ 5-3-1

  خیر

 نمره 3/0 ✓بلی ؟است آیا اهداف آموزشی در گروه در حیطه نگرش طبقه بندی شده 6-3-1

  خیر
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  2 شدهنمره کسب ،نمره 2مدخالن از اهداف میزان آگاهي ذی (1-4مالک )

 هشدکسبنمره اصلینمره  

  5/0 5/0 گروه از اهداف گروه میزان آگاهی مدیر 1-4-1

  5/0 5/0 علمی از اهداف گروه  هیأتمیزان آگاهی اعضاء  2-4-1

  5/0 5/0 هی کارشناسان گروه از اهداف گروه میزان آگا 3-4-1

  5/0 5/0 وه از اهداف گر پزشکیمیزان آگاهی ریاست محترم دانشکده  4-4-1

 2 2  کلجمع

  5/1نمره کسب شده ( 1-4های مالک )چک لیست نشانگر

 ✓ نمره 5/0 % 75<  چقدر است؟ گروه از اهداف گروهمیزان آگاهی مدیر 1-4-1

 نمره 25/0 %75-50%

 هیچ <% 50

 ✓ نمره 5/0 % 75< علمی از اهداف گروه چقدر است؟ هیأتمیزان آگاهی اعضاء  2-4-1

 نمره 2/0 %75-50%

 هیچ <% 50

 نمره 5/0 % 75< میزان آگاهی کارشناسان گروه از اهداف گروه چقدر است؟ 3-4-1

 ✓نمره 25/0 %75-50%

 هیچ <% 50

از اهداف گروه پزشکی یاست محترم دانشکده میزان آگاهی ر 4-4-1

 چقدر است؟

 نمره 5/0 % 75<

 ✓نمره 25/0 %75-50%

 هیچ <% 50

  2شده نمره کسب ،نمره 2بازنگری رسالت و اهداف  (:1-5مالک )

 (1-5نشانگرهای مالک )

 شدهنمره کسب اصلینمره   

1-5-1   75/0 75/0  پزشکیامکان بازنگری رسا ت در گروه  

2-5-1   25/1 25/1  پزشکیامکان بازنگری اهداف آموزشی در گروه  

 2 2  کلجمع

  2شده نمره کسب،  (1-5-1چک لیست نشانگرهای مالک )

 ✓نمره 75/0 بلی وجود دارد؟ پزشکیامکان بازنگری رسا ت در گروه  آیا 1-5-1

  خیر

جود و پزشکیامکان بازنگری اهداف آموزشی در گروه  آیا 2-5-1

 دارد؟

 ✓نمره 25/1 بلی

  خیر
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  34/9 شدهکسب نمره، (نمره 13مدیریت و سازماندهي ) دوم: حوزه
  ها:مالک

 شدهنمره کسب اصلی نمره 

 2  2 نحوه انتخاب و وظایف مدیرگروه   1-2

 5/2  5/2 های مدیرگروه ویژگی 2-2

 55/1  75/1 میزان استقالل گروه  3-2

 05/1  2 علمی  هیأتوسعه اعضاء برنامه های ت 4-2

 0  75/0 آئین نامه های داخلی گروه  5-2

 0  5/0 وجود سازوکار مشخص برای تعیین بودجه، هزینه های گروه و نحوه هزینه آن  6-2

 1  1 برنامه مشخص برای ارتباطات  7-2

 0  1 برنامه تشویق و توبیخ  8-2

 33/1  5/1 ایر کارکنان( نحوه گزینش و استخدام هیأت علمی )س 9-2

 43/9 13  کلجمع

 

 2شده ، نمره کسب(نمره 2نتخاب مدیرگروه و وظایف مدیرگروه )نحوه ا :2-1مالک 

  2-1نشانگر های مالک 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

  5/0 5/0 نحوه انتخاب مدیرگروه  1-1-2

  5/1 5/1 وظایف مدیرگروه  2-1-2

 2 2  کلجمع

 

 نمره  5/0شده نمره کسب 2-1-1انگر چک لیست نش

 ✓ نمره 25/0 بلی های مشخص موجود است؟گروه مالکآیا برای انتخاب مدیر 1-1-1-2

  خیر

 ✓ نمره 25/0 بلی صورت گرفته است؟ هاگروه بر اساس مالکیا انتخاب مدیرآ 2-1-1-2

  خیر
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  نمره 5/1شده نمره کسب،  2-1-2ک لیست نشانگر چ

 ✓ نمره 15/0 بلی گروه به صورت مدون وجود دارد؟مدیر وظایف  آیا 1-2-1-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی گروه با وظایف مشخص مطابقت دارد؟آیا عملکرد مدیر 2-2-1-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی گروه از قوانین و آئین نامه ها اطالع دارد؟آیا مدیر 3-2-1-2

 هیچ خیر

4-2-1-2  ✓ نمره 10/0 بلی کند؟و به پیگیری آنها اقدام میگروه از مشکالت همکاران اطالع آیا مدیر 

 هیچ خیر

ها اقدام به پیگیری آننسبت و  مطلع انگروه از مشکالت دانشجویآیا مدیر 5-2-1-2

 کند؟می

 ✓ نمره 05/0 بلی

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی امکانات دارد؟ گروه سعی در جذب و بکار گیری نیرو وآیا مدیر 6-2-1-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی د؟ خشبگروه جلسات شورای گروه را تشکیل و به گروه نظم می آیا مدیر 7-2-1-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی کند؟ه بین اعضاء تعامل مفید ایجاد میگروآیا مدیر 8-2-1-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی اء گروه برنامه مشخصی دارد؟گروه برای ارتقآیا مدیر 9-2-1-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 15/0 بلی کند؟حضور و وظایف اعضاء را تعیین می گروه در گروهآیا مدیر 10-2-1-2

 هیچ خیر

های مربوط مؤثر به حوزهآموزشی گروه را گروه مشکالت آیا مدیر 11-2-1-2

  کند؟منعکس می

 ✓ نمره 15/0 بلی

 چهی خیر
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  5/2شده نمره کسب ،نمره 5/2گروه های مدیرویژگي: 2-2مالک 

 نشانگرها:
 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 32/0  32/0 تناسب رشته                                 1-2-2

 27/0  27/0 وضعیت استخدامی                            2-2-2

 24/0  24/0 اقتدار 3-2-2

 27/0  27/0 انضباط کاری                                   4-2-2

 23/0  23/0 حسن خلق                                           5-2-2

 18/0  18/0 سابقه مدیریتی                               6-2-2

 29/0  29/0 انگیزه کاری                               7-2-2

 28/0  28/0 ان برقراری ارتباط                 تو 8-2-2

 21/0  21/0 قدرت رهبری                           9-2-2

 21/0  21/0 آراستگی                                   10-2-2

 5/2 5/2  کلجمع

  32/0شده نمره(، نمره کسب 32/0) 2-2-1چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 32/0 ✓کامالً مدیر گروه با گروه تناسب دارد؟ آیا رشته تحصیلی 1-1-2-2

 نمره 16/0 تا حدودی 

 هیچ خیر 

  27/0شده نمره کسب ،نمره ( 27/0) :2-2-2چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 14/0 بلی علمی است؟   هیأتگروه آیا مدیر 1-2-2-2

 هیچ خیر

 ✓ نمره 13/0 رسمی  گروه چگونه است؟وضعیت استخدامی مدیر 2-2-2-2

 نمره 06/0 پیمانی

 هیچ  تعهدات قانونی

 (24/0)شده کسب نمرهنمره،  2:42/0-2-3چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 24/0 ✓کامالً گروه اقتدار دارد؟   آیا مدیر 1-3-2-2

 نمره 12/0 تا حدودی

 هیچ خیر
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  27/0شده نمره کسب ،(نمره 27/0: )2-2-4چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 27/0 ✓بلی گروه انضباط کاری دارد؟  آیا مدیر 1-4-2-2

 هیچ خیر

 

  23/0شده (، نمره کسبنمره 23/0) : 2-2-5چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 23/0 ✓هبل گروه حسن خلق دارد؟   آیا مدیر 1-5-2-2

 هیچ خیر

 

  18/0شده نمره(، نمره کسب 18/0:  )2-2-6چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 18/0 سال 3بیش از  گروه چگونه است؟  سابقه مدیریتی مدیر 1-6-2-2

 نمره 135/0 یک تا دو سال

 نمره 09/0 کمتر از یکسال

 هیچ ندارد

 

  29/0شده نمره کسب  ،نمره( 29/0: )2-2-7چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 29/0 ✓بلی گروه انگیزه کاری دارد؟  آیا مدیر 1-7-2-2

 هیچ خیر

  28/0شده نمره کسب ،نمره( 28/0:  )2-2-8چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 28/0 ✓بلی گروه توان برقراری ارتباط با دیگران را دارد؟آیا مدیر 1-8-2-2

 هیچ خیر

 

 ( 21/0شده )نمره کسب ،نمره 21/0: 2-2-9چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 21/0 ✓بلی گروه توان رهبری دارد؟   آیا مدیر 1-9-2-2

 هیچ خیر

 

  21/0شده نمره(، نمره کسب 21/0: )2-2-10چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 21/0 ✓بلی گروه آراستگی دارد؟  آیا مدیر 1-10-2-2

 هیچ خیر
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  55/1شده نمره کسب ،(نمره 75/1ها )و سازماندهي فعالیتریزی میزان استقالل گروه در برنامه : 2-3مالک 

 (:2-3نشانگرهای مالک )

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 9/0 1 میزان استقالل گروه در برنامه ریزی  1-3-2

 65/0 75/0 میزان استقالل در سازماندهی فعا یتها 2-3-2

 55/1 75/1  کلجمع

 

  9/0شده نمره(، نمره کسب 1) :2-3-1نشانگر های  چک لیست

 دانشجویان چقدر است؟ میزان استقالل گروه در برنامه ریزی دروس تئوری 1-1-3-2

 

 ✓نمره 25/0 % 75<

 نمره 1/0 50%-75%

 هیچ <50%

دانشجویان  های عملیکالسمیزان استقالل گروه در برنامه ریزی دوره  2-1-3-2

 چقدر است؟ 

 

 ✓نمره 25/0 % 75<

 نمره 1/0 50%-75%

 هیچ <50%

 و گروه چقدر است؟میزان استقالل گروه در برنامه ریزی اساتید عض 3-1-3-2

 

 ✓نمره 15/0 % 75<

 نمره 075/0 50%-75%

 هیچ <50%

 میزان استقالل گروه در برنامه ریزی پژوهشی دانشجویان گروه چقدر است؟  4-1-3-2

 

 نمره 1/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 ✓هیچ <50%

در ید گروه چقمیزان استقالل گروه در برنامه ریزی کارهای پژوهشی اسات 5-1-3-2

 است؟

 

 ✓نمره 1/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 هیچ <50%

 چقدر است؟ های آموزشیاجرای برنامهمیزان استقالل گروه در  6-1-3-2

 

 ✓نمره 15/0 % 75<

 نمره 075/0 50%-75%

 هیچ <50%
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  65/0شده : نمره کسب2-3-2های نشانگر چک لیست

 ل گروه در سازماندهی دروس تئوری دانشجویان چقدر است؟میزان استقال 1-2-3-2

 

 ✓نمره 15/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 هیچ <50%

دانشجویان چقدر های عملی کالسمیزان استقالل گروه در سازماندهی دوره  2-2-3-2

 است؟

 

 ✓نمره 15/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 هیچ <50%

 گروه در سازماندهی اساتید عضو گروه چقدر است؟  میزان استقالل 3-2-3-2

 

 ✓نمره 25/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 هیچ <50%

 میزان استقالل گروه در سازماندهی پژوهشی دانشجویان گروه چقدر است؟ 4-2-3-2

 

 نمره 1/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 ✓هیچ <50%

ندهی کارهای پژوهشی دانشجویان گروه چقدر میزان استقالل گروه در سازما 5-2-3-2

 است؟

 

 ✓نمره 1/0 % 75<

 نمره 05/0 50%-75%

 هیچ <50%

 

  05/1شده ، نمره کسب(نمره 2)علمي  هیأتنامه ریزی توسعه اعضاء : بر 2-4مالک 

 :نشانگرها

 شدهنمره کسب اصلینمره 

 75/0  75/0 برنامه برای افزایش توان آموزشی  1-4-2

 0  5/0 برنامه برای فرصتهای مطا عاتی  2-4-2

 3/0  6/0 برنامه برای افزایش توان پژوهشی  3-4-2

 0  15/0 علمی  هیأتبرنامه برای افزایش توان اجرایی اعضاء 4-4-2

 05/1 2  کلجمع

 

 75/0شده نمره(، نمره کسب 75/0) : 2-4-1چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 35/0 ✓بلی ی گروه برنامه مشخص دارد؟آیا گروه برای توان آموزش 1-1-4-2

 هیچ خیر

 آیا برنامه افزایش توان آموزشی اجرا می شود؟ 2-1-4-2

 
 ✓ نمره 4/0 ✓بلی

 هیچ خیر
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 هیچشده ، نمره کسبنمره( 5/0)  :2-4-2چک لیست نشانگر 

 نمره 2/0 بلی آیا برنامه برای فرصتهای مطا عاتی داخل کشور وجود دارد؟ 1-2-4-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 3/0 بلی ه برای فرصتهای مطا عاتی خارج کشور وجود دارد؟مآیا برنا 2-2-4-2

 ✓هیچ ✓خیر

 

  3/0شده ، نمره کسبنمره( 6/0) :2-4-3چک لیست نشانگر 

 نمره 3/0 کامالً آیا گروه برای توان پژوهشی گروه برنامه مشخص دارد؟ 1-3-4-2

 ✓ نمره 15/0 تا حدودی

 هیچ خیر

 نمره 3/0 کامالً ایا برنامه افزایش پژوهشی اجرا می شود؟ 2-3-4-2

 ✓ نمره 15/0 تا حدودی

 هیچ خیر

 

 هیچ شده، نمره کسبنمره( 15/0)  :2-4-4چک لیست نشانگر

 علمی هیأت آیا گروه برنامه برای افزایش توان اجرایی اعضاء 1-4-4-2

 دارد؟

 نمره 05/0 بلی

 ✓هیچ ✓خیر

جرا ا علمی در گروه  هیأتاعضاء  افزایش توان اجرایی برنامه  آیا 2-4-4-2

 می شود ؟

 نمره 1/0 بلی

 ✓هیچ ✓خیر

 هیچ ،(نمره 75/0نامه های داخلي گروه )وجود آئین :2-5مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 0  45/0 های داخلی گروه نامهوجود آئین 1-5-2

 0  15/0 های داخلی گروه آگاهی دست اندرکاران از آئین نامه 2-5-2

 0  15/0 نامه های داخلی گروه تعهد در اجرای آئین 3-5-2

 0 75/0  کلجمع
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 هیچشده نمره(، نمره کسب 45/0)  :2-5-1چک لیست های نشانگر 

 نمره 10/0 بلی آیا آئین نامه های داخلی گروه وجود دارد؟ 1-1-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 10/0 بلی آیا آئین نامه  به قدر کافی شفاف است؟ 2-1-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 10/0 بلی آیا آئین نامه برای پیشبرد اهداف و فعا یتهای گروه کافی است؟ 3-1-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 15/0 بلی ؟تآیا آئین نامه برای پیشبرد اهداف و فعا یتهای گروه متناسب و به هنگام اس 4-1-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

 

  هیچشده نمره(، نمره کسب 15/0:  )2-5-2چک لیست های نشانگر  

 نمره 04/0 بلی آیا آئین نامه های داخلی گروه به اطالع دانشجویان رسیده است؟ 1-2-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 06/0 بلی آیا اعضاءگروه از آئین نامه های داخلی گروه اطالع دارند؟ 2-2-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

آیا مسئو ین و واحدهای ذی ربط دانشکده و دانشگاه از آئین نامه های داخلی گروه  3-2-5-2

 اطالع دارند؟

 نمره 05/0 بلی

 ✓هیچ ✓خیر

 

  هیچ شدهکسب نمره ،نمره( 15/0:  )2-5-3چک لیست های نشانگر

 نمره 10/0 بلی داخلی گروه توجیه شده اند ؟آیا اعضاءگروه در تعهد به اجرای آئین نامه های  1-3-5-2

 ✓هیچ ✓خیر

آیا واحد های ذیربط در دانشگاه نسبت به تعهد در آئین نامه های داخلی گروه  2-3-5-2

 توجیه شده اند؟

 نمره 05/0 بلی

 ✓هیچ ✓خیر
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نمره(، نمره  5/0) زینه آنگروه و نحوه ههای ، هزینهشخص برای تعیین بودجهکار موجود سازو : 2-6مالک 

 هیچشده کسب

 نشانگر:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

1-6-2  0  2/0 کار مشخص برای تعیین بودجه گروه وجود سازو 

 1/0  2/0 کار مشخص برای تعیین هزینه های گروه وجود سازو 2-6-2

 0  1/0 کار مشخص برای نحوه هزینه بودجه گروه وجود سازو 3-6-2

 1/0 5/0  کلجمع

 هیچشده ، نمره کسبنمره( 2/0) :2-6-1چک لیست های نشانگر

 نمره 1/0 بلی کار مشخص برای تعیین بودجه گروه وجود دارد؟آیا سازو 1-1-6-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 1/0 بلی آیا اعضاءگروه در تعیین بودجه دخا ت دارند؟ 2-1-6-2

 ✓هیچ ✓خیر

 1/0شده نمره کسب ،ره(نم 2/0)  :2-6-2چک لیست های نشانگر

 نمره 1/0 بلی آیاسازوکار مشخص برای تعیین هزینه های در گروه وجود دارد؟  1-2-6-2

 ✓هیچ ✓خیر

 آیا اعضاءگروه در تعیین هزینه های گروه دخا ت دارند؟ 2-2-6-2

 
 ✓ نمره 1/0 ✓بلی

 هیچ خیر

 هیچ شده ، نمره کسب(نمره 1/0)  :2-6-3چک لیست نشانگر 

 نمره 1/0 بلی  کار مشخص برای نحوه هزینه گروه وجود دارد؟آیا سازو 1-3-6-2

 ✓هیچ ✓خیر 

 

  1شده ، نمره کسبنمره( 1)برنامه مشخص برای ارتباطات :  2-7مالک 

 نشانگرها:

 

 

 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/0  5/0 وجود برنامه مشخص برای ارتباطات داخل گروهی 1-7-2

 5/0  5/0 رای ارتباطات خارج گروهیوجود برنامه مشخص ب 2-7-2

 1 1  کلجمع
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  5/0شده ، نمره کسبنمره( 5/0)   :2-7-1چک لیست های نشانگر 

 ✓ نمره 2/0 ✓بلی آیا برنامه مشخص برای ارتباط داخل گروهی وجود دارد؟ 1-1-7-2

 هیچ خیر

 ا می شود؟آیا برنامه مشخص برای ارتباطات داخل گروهی اجر 2-1-7-2

 
 ✓ نمره 3/0 ✓بلی

 هیچ خیر

 

  5/0شده نمره کسب :2-7-2چک لیست های نشانگر

 ✓ نمره 2/0 ✓بلی آیا برنامه مشخص برای ارتباط خارج گروهی وجود دارد؟ 1-2-7-2

 هیچ خیر

 شود؟گروهی اجرا میبرنامه مشخص برای ارتباطات خارج آیا  2-2-7-2

 
 ✓ نمره 3/0 ✓بلی

 یچه خیر

 

 شده هیچ کسبنمره ، نمره ( 1برنامه تشویق و توبیخ  ) :2-8مالک 

 نشانگر ها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 0  6/0 وجود برنامه تشویق  1-8-2

 0  4/0 وجود برنامه توبیخ  2-8-2

 0 1  کلجمع

 

  شده هیچنمره کسب : 2-8-1چک لیست های نشانگر 

 

 نمره 15/0 بلی گروه وجود دارد؟آیا برنامه تشویق در  1-1-8-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 2/0 بلی آیا برنامه تشویق در گروه اجرا می شود ؟ 2-1-8-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 25/0 بلی های تشویق در گروه مشخص هستند؟آیا آیتم 3-1-8-2

 ✓هیچ ✓خیر
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  شده هیچنمره کسب :2-8-2چک لیست های نشانگر

 نمره 1/0 بلی نامه توبیخ در گروه وجود دارد؟آیا بر 1-2-8-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 1/0 بلی آیا برنامه توبیخ در گروه اجرا می شود ؟ 2-2-8-2

 ✓هیچ ✓خیر

 نمره 2/0 بلی های برنامه توبیخ در گروه مشخص هستند؟ایا آیتم 3-2-8-2

 ✓هیچ ✓خیر

 

  33/1شده ، نمره کسب(نمره 5/1کارکنان )ت علمي و أنحوه گزینش و استخدام هی :2-9مالک 

 نشانگرها:

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 1  1 هعلمی گرو هیأتش و استخدام اعضاءکار مشخص  برای گزینوجود سازو 1-9-2

 33/0  5/0 کار مشخص  برای گزینش و استخدام کارشناسان آموزشی وجود سازو 2-9-2

 33/1 5/1  کلجمع

 

  1شده نمره کسب :2-9-1چک لیست نشانگر 

علمی   هیأتکار مشخص برای گزینش و استخدام اعضاءآیا سازو 1-1-9-2

 وجود دارد؟
 ✓ نمره 3/0 ✓بلی

 هیچ خیر

علمی منطبق بر سازوکار تدوین  هیأتایا گزینش و استخدام  اعضاء  2-1-9-2

 شود؟شده در گروه اجرا می
 ✓ نمره 7/0 ✓بلی

 هیچ خیر

 

  33/0شده نمره کسب :2-9-2نگرچک لیست نشا

کار مشخص برای گزینش و استخدام کارشناسان آموزشی وجود آیا سازو 1-2-9-2

 دارد؟
 ✓ نمره 16/0 ✓بلی

 هیچ خیر

ده در کار تدوین شکارشناسان آموزشی منطبق بر سازو ایا گزینش و استخدام 2-2-9-2

 شود؟گروه اجرا می

 نمره 34/0 کامالً

 ✓ نمره 17/0 ✓تا حدودی

 هیچ خیر
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   65/10شده ، نمره کسب(نمره 13) برنامه آموزشي :سوم حوزه

 : هامالک

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 5/2  5/2 های آموزشی تعریف دقیق فعا یت 1-3

 2  75/2 انطباق محتوی برنامه آموزشی با اهداف  2-3

 65/0  25/1 ریزی درسی مشارکت گروه در برنامه 3-3

 2  5/2 اجرای برنامه آموزشی  4-3

 5/1  2 های تدریس و میزان استفاده از طرح درسروش 5-3

 2  2 یکپارچگی دروس تئوری و عملی  6-3

 65/10 13  کلجمع

 

کسب نمره، (5/2) (what,whom,who,where,when) های آموزشيدقیق فعالیت : تعریف3-1مالک 

  5/2شده 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/0 5/0 وجود برنامه آموزشی به تفکیک عناوین درسی به صورت مکتوب  1-1-3

 55/0 55/0 وجود برنامه آموزشی به تفکیک فراگیران به صورت مکتوب 2-1-3

 57/0 57/0 وجود برنامه آموزشی به تفکیک مدرسین به صورت مکتوب 3-1-3

 43/0 43/0 تفکیک محل ارائه درس به صورت مکتوبوجود برنامه آموزشی به  4-1-3

 45/0 45/0 وجود برنامه آموزشی به تفکیک زمان ارائه درس به صورت مکتوب 5-1-3

 5/2 5/2  کلجمع

  5/0شده نمره کسب :3-1-1چک لیست های نشانگر 

 ✓نمره5/0 بلی آیابرنامه آموزشی به تفکیک عناوین درسی به صورت مکتوب وجود دارد؟ 1-1-1-3

 هیچ خیر

  55/0شده نمره کسب : 3-1-2لیست های نشانگر چک
 ✓نمره55/0 بلی برنامه آموزشی به تفکیک گروههای فراگیر به صورت مکتوب وجود دارد؟ آیا 1-2-1-3

 هیچ خیر

 

  



 24 

  57/0شده نمره کسب :3-1-3های نشانگرچک لیست

 ✓نمره57/0 بلی ه صورت مکتوب وجود دارد؟آیا برنامه آموزشی به تفکیک مدرسین ب 1-3-1-3

 هیچ خیر

 

  43/0شده نمره کسب :3-1-4چک لیست های نشانگر

 ✓نمره43/0 بلی برنامه آموزشی به تفکیک محل ارائه به صورت مکتوب وجود دارد؟ آیا 1-4-1-3

 هیچ خیر

 

  45/0شده نمره کسب :3-1-5چک لیست های نشانگر
 ✓نمره45/0 بلی موزشی به تفکیک زمان به صورت مکتوب وجود دارد؟برنامه آ آیا 1-5-1-3

 هیچ خیر

 

  2شده ، نمره کسب(نمره 75/2) اق محتوی برنامه آموزشي با اهدافانطب :3-2مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 25/1 25/1 انطباق محتوی برنامه آموزشی با اهداف دوره آموزشی  1-2-3

 45/0 9/0 طباق محتوی برنامه آموزشی با نیاز فراگیران ان 2-2-3

 3/0 6/0 انطباق محتوی برنامه آموزشی با نیاز جامعه  3-2-3

 2 75/2  کلجمع

 

  2شده نمره کسب :3-2-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 25/1 75< میزان انطباق محتوی برنامه آموزشی با اهداف آموزشی چقدر است؟ 1-1-2-3

 نمره 625/0 75-50

 هیچ < 50

 نمره 9/0 75< میزان انطباق محتوی برنامه آموزشی با نیاز فراگیران چقدر است؟ 2-1-2-3

 ✓نمره 45/0 75-50

 هیچ < 50

 نمره 6/0 75< میزان انطباق محتوی برنامه آموزشی با نیاز جامعه چقدر است؟ 3-1-2-3

 ✓نمره 3/0 75-50

 هیچ < 50
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  65/0شده نمره کسب، نمره ( 25/1) ریزی درسيمشارکت در برنامه :3-3مالک  

 نشانگر ها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 0  6/0 مشارکت گروه در برنامه ریزی کلی دوره آموزشی  1-3-3

 65/0  65/0 مشارکت گروه در برنامه جاری دوره آموزشی  2-3-3

 65/0 25/1  کلجمع

 

  شده هیچنمره کسب : 3-3-1چک لیست نشانگر

 نمره 6/0 75< آموزشی چقدر است؟میزان مشارکت گروه در برنامه ریزی کلی  1-1-3-3

 نمره 3/0 75-50

 ✓هیچ < 50

 

  56/0شده بنمره کس :3-3-2چک لیست نشانگر 

 ✓ نمره 65/0 75< میزان مشارکت گروه در برنامه جاری دوره آموزشی چقدر است؟ 1-2-3-3

 نمره 325/0 75-50

 هیچ < 50

   

  2شده نمره کسب، (نمره 5/2اجرای برنامه آموزشي ) :3-4مالک

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 1  5/1 اجرای برنامه دروس تئوری  1-4-3

 1  1 دروس عملی آزمایشگاهاجرای برنامه  2-4-3

 2 5/2  کلجمع

 

  1شده نمره کسب : 3-4-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 1 بلی ریزی قبلی صورت می گیرد؟آیا برنامه آموزشی در دروس تئوری طبق برنامه 1-1-4-3

 هیچ خیر

 نمره 5/0 75< میزان مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه آموزشی دروس تئوری چقدر است؟ 2-1-4-3

 نمره 25/0 75-50

 ✓هیچ < 50

 

 



 26 

  1ده شنمره کسب :3-4-2چک لیست نشانگر 

ریزی قبلی صورت میآیا برنامه آموزشی در دروس عملی طبق برنامه 1-2-4-3

 گیرد؟

 ✓نمره 35/0 بلی

 هیچ خیر

میزان مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه آموزشی دروس عملی  2-2-4-3

 است؟ چقدر

 ✓نمره 3/0 75<

 نمره 15/0 75-50

 هیچ < 50

چقدر  الس عملیدر دوره ک د وکارشناساناساتیمیزان حضور فعال  3-2-4-3

 است؟

 ✓نمره 35/0 75<

 نمره 175/0 75-50

 هیچ < 50

 

  5/1شده نمره کسب، نمره ( 2) سهای تدریس و میزان استفاده از طرح درروش :3-5مالک    

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/0 1 استفاده از روش های تدریس مناسب 1-5-3

 1 1 (course planاستفاده از طرح درس) 2-5-3

 5/1 2  کلجمع

 

 1از  5/0شده نمره کسب :3-5-1ک لیست های نشانگر چ

 نمره 1 75< میزان استفاده از روش های تدریس نوین چقدر است؟ 1-1-5-3

 ✓نمره 5/0 75-50

 هیچ < 50

 1شده نمره کسب :3-5-2چک لیست های نشانگر 

 ✓نمره 5/0 75< ستفاده از طرح درس در دروس تئوری چقدر است؟میزان ا 1-2-5-3

 نمره 25/0 75-50

 هیچ < 50

 ✓نمره 5/0 75< چقدر است؟ دروس عملی آزمایشگاهمیزان استفاده از طرح درس در  2-2-5-3

 نمره 25/0 75-50

 هیچ < 50
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  2شده کسبنمره ، (نمره 2یكپارچگي دروس تئوری و عملي ) :3-6مالک 

 نشانگر ها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 1  1 در محیط آموزشی دانشگاه  و عملی یکپارچگی دروس تئوری 1-6-3

 1  1  یکپارچگی دروس نظری و عملی 2-6-3

 2 2  کلجمع

 

  1شده نمره کسب :3-6-1چک لیست های  نشانگر 

1-1-6-

3 

 ✓نمره 1 75< موزشی دانشگاه چقدر است؟میزان یکپارچگی دروس تئوری و عملی در محیط آ

 نمره 5/0 75-50

 هیچ < 50

 

  1شده نمره کسب : 3-6-2چک لیست های  نشانگر 

 ✓نمره 1 75< چقدر است؟ عملیدروس تئوری و انطباق  میزان  1-2-6-3

 نمره 5/0 75-50

 هیچ < 50
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  4/10شده نمره کسب، (نمره 15مي )عل هیأتاعضای  :چهارم حوزه
 ها:مالک

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 375/3  4 ترکیب و توزیع اعضاء هئیت علمی  1-4

 875/2  75/3 های آموزشی توانمندی 2-4

 65/2  3 علمی  هیأت های اعضاءتوزیع فعا یت 3-4

 25/0  1 نوآوری و خالقیت اعضاء هئیت علمی  4-4

 25/1  25/3 از امکانات رفاهی  هئیت علمی مندی اعضاءمیزان رضایت 5-4

 4/10 15  کلجمع

 573/3شده ، نمره کسبنمره( 4) علمي هیأتترکیب و توزیع اعضاء  :4-1مالک 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/1 2 تعداد اعضاءهئیت علمی  1-1-4

 875/0 1 درجه علمی -مرتبه دانشگاهی 2-1-4

 1 1 وضعیت استخدامی 3-1-4

 375/3 4  کلجمع

  2از  نمره 5/1شده نمره کسب :4-1-1چک لیست نشانگر 

 نمره 2 نفر 6< تعداد اعضاءهئیت علمی گروه چند نفر است؟ 1-1-1-4

 ✓نمره 5/1 5-4

 نمره 1 <3

 1از  578/0شده نمره کسب :4-1-2چک لیست نشانگر

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 0 125/0 یک استاد تمام و بیشتر ه است؟ علمی چگون هیأتمرتبه علمی اعضاء  1-2-1-4

 5/0 5/0 یک دانشیار و بیشتر

 25/0 25/0 یک استادیار و بیشتر

 125/0 125/0 یک مربی و بیشتر

 1از  1 شدهنمره کسب :4-1-3چک لیست نشانگر

وضعیت استخدامی اعضاء هئیت علمی گروه چگونه  1-4-1-4

 است؟

 ✓نمره 1 رسمی %75بیش از 

 نمره75/0 رسمی 50%-75%

 نمره5/0 رسمی %50کمتر از 
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 نمره  875/2شده نمره کسب، نمره 75/3های آموزشي توانمندی :4-2مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 125/1  5/1 داشتن سابقه تدریس  1-2-4

 75/0  75/0 گذراندن کارگاه روش تدریس  2-2-4

 0  5/0 رجمه داشتن تأ یف و ت 3-2-4

 1  1 داشتن فعا یتهای مرتبط با آموزش  4-2-4

 875/2 75/3  کلجمع

   125/1 شدهنمره کسب :4-2-1چک لیست نشانگر 

 نمره 5/1 سال8< علمی گروه چند سال است؟ هیأت متوسط سوابق آموزشی اعضاء 1-1-2-4

 ✓نمره 125/1 سال 5-8سال 

 نمره 375/0 سال  5<

  75/0شده نمره کسب :4-2-2شانگر چک لیست ن

علمی در کارگاههای روش تدریس  هیأت چند درصد اعضاء 1-2-2-4

 اند؟شرکت داشته

 ✓نمره 75/0 75%<

 نمره 375/0 50%-75%

 هیچ <50%

 

  هیچشده نمره کسب :4-2-3نشانگرچک لیست 

 نمره 25/0 کتاب 2< علمی چند کتاب تأ یف کردند؟ هیأت سال گذشته اعضاءسه طی  1-3-2-4

 نمره 2/0 کتاب 2

 نمره 15/0 کتاب 1

 ✓هیچ هیچ نمره

 نمره 25/0 کتاب 2< علمی چند کتاب ترجمه کردند؟ هیأت سال گذشته اعضاءسه طی  2-3-2-4

 نمره 2/0 کتاب 2

 نمره 15/0 کتاب 1

 ✓هیچ هیچ کتاب

  1 شدهنمره کسب :4-2-4چک لیست نشانگر 

علمی گروه چند طرح تحقیقاتی در طی یکسال گذشته داشته  هیأتاعضاء  1-4-2-4

 است؟

 ✓نمره 1 طرح 2<

 نمره 75/0 طرح 2

 نمره 5/0 طرح 1

 هیچ هیچ طرح
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  65/2 شدهنمره کسب ،(نمره 3های هئیت علمي )زیع فعالیتتو :4-3مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 1  1 های تئوریتعداد واحد 1-3-4

 75/0  1 اعضاء درطول ترم  عملیواحدهای تعداد  2-3-4

 4/0  5/0 ی اعضاءهای مشاوره افعا یت 3-3-4

 5/0  5/0 های اجرایی اعضاءفعا یت 4-3-4

 65/2 3  کلجمع

 

  1شده نمره کسب :4-3-1چک لیست نشانگر 

 هیأت عضاءبرای هر یک از ا انگین تعداد واحدهای تئوریمی 1-1-3-4

 علمی در طول ترم چقدر است؟

 ✓نمره 1 واحد 5<

 نمره  75/0 واحد3-واحد 5

 نمره 5/0 واحد 3>

  

  75/0 شدهنمره کسب :4-3-2چک لیست نشانگر 

هئیت علمی  برای هر یک از اعضاء میانگین تعداد واحدهای عملی 1-2-3-4

 در طول ترم چقدر است؟

 نمره 1 واحد 2>

 ✓نمره 75/0 واحد 4-2

 نمره 5/0 واحد4<

 

  4/0شده نمره کسب :4-3-3چک لیست نشانگر 

علمی با دانشجویان در  هیأتای اعضاءمیزان پوشش مشاوره 1-3-3-4

 طول ترم چقدر است؟

 ✓نمره 25/0 75%<

 نمره 1875/0 50%-75%

 نمره 125/0 <50%

نشجویان در طول ای با داعلمی چند جلسه مشاوره هیأتاعضاء 2-3-3-4

 ترم دارند؟

 نمره 25/0 جلسه و بیشتر 3

 نمره 2/0 جلسه 2

 ✓نمره 15/0 جلسه 1

  5/0 شدهنمره کسب :4-3-4چک لیست نشانگر 

1-4-3-

4 

علمی در جلسات گروه و دانشکده  مرتب  شرکت  هیأتآیا اعضاء 

 ؟کنندمی

 ✓نمره 5/0 بلی

 نمره 25/0 حدودیتا

 هیچ خیر
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 (25/0) شدهنمره کسب ،نمره 1علمي  هیأتنوآوری و خالقیت اعضاء  :4-4ک مال

 نشانگرها:

 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 25/0  1 علمی  هیأت نوآوری و خالقیت اعضاء 1-4-4

 

  25/0 شدهنمره کسب :4-4-1چک لیستهای نشانگر 

 نمره5/0 بلی اند؟هکنون نوآوری و خالقیت داشتعلمی گروه تا هیأتآیا اعضاء  1-1-4-4

 ✓نمره 25/0 حدودیتا

 هیچ خیر

توسط  که علمی گروه تاکنون در فرایند نوآوری و خالقیت هیأتآیا اعضاء  2-1-4-4

 آمده مشارکت داشته اند؟دست هسایر گروهها ب

 نمره 5/0 بلی

 نمره 25/0 حدودیتا

 ✓هیچ خیر

 

 (52/1)شدهنمره کسب ،نمره 25/3انات رفاهي و خدماتي علمي از امك هیأتمیزان رضایت  :4-5مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 75/0  75/0 علمی از وام مسکن  هیأت میزان استفاده اعضاء 1-5-4

 5/0  75/0 علمی از وام خرید تجهیزات پزشکی  هیأت میزان استفاده اعضاء 2-5-4

 0  5/0 خدمات رفاهی از علمی  هیأت میزان استفاده اعضاء 3-5-4

 0  25/1 علمی از خدمات رفاهی  هیأتمیزان رضایت اعضاء  4-5-4

 25/1 25/3  کلجمع

 

  75/0 شدهنمره کسب :4-5-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 75/0 %75< چند درصد اعضاءاز وام مسکن استفاده کردند؟ 1-1-5-4

 نمره 5/0 75-50%

 نمره 25/0 <50%
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  5/0 شدهنمره کسب :4-5-2نشانگر  چک لیست

 نمره 75/0 %75< اند؟از وام خرید تجهیزات پزشکی استفاده کرده چند درصد اعضاء 1-2-5-4

 ✓نمره 5/0 75-50%

 نمره 25/0 <50%

 

 

 هیچ  شدهمره کسبن :4-5-3چک لیست نشانگر 

وام  ،هی متعلق به اعضاءهئیت علمی تلفنچند درصد از خدمات رفا 1-3-5-4

 استفاده نموده اند؟ و... خودرو

 نمره  5/0 75%<

 نمره  25/0 75-50%

 ✓هیچ <50%

 

 شده هیچ نمره کسب :4-5-4چک لیست نشانگر 

رضایت  هاآنتعلق به معلمی از خدمات رفاهی  هیأت آیا اعضاء 1-4-5-4

 دارند؟

 نمره 25/1 بلی 

 نمره  625/0 تا حدودی 

 ✓هیچ خیر
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 8 شدهنمره کسب، (نمره 9دانشجویان ) پنجم: زهحو
 ها:مالک

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/2 5/2 ارتباط دانشجویان با مدیر گروه 1-5

 5/2 5/2 ارتباط دانشجویان با اعضاء هیات علمی گروه  2-5

 1 2 ریزی و اجرامشارکت در برنامه 3-5

 2 2 آموزشیمشارکت در ارزشیابی  4-5

 8 9  کلجمع

 

  5/2 شده، نمره کسب(نمره 5/2)مدیر گروه جویان با : ارتباط دانش5-1مالک 

 نشانگرها:

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 5/2  5/2 ارتباط دانشجویان با مدیر گروه 1-1-5

 

  5/2 شدهنمره کسب :5-1چک لیست نشانگر

 

1-1-5 

 ✓رهنم 5/2 خوب ارتباط دانشجویان با مدیر گروه چگونه است؟  

 نمره 5/1 متوسط

 هیچ ضعیف

 

 

  5/2 شده، نمره کسبنمره( 5/2گروه ) يعلم یاتاعضاء ه : ارتباط دانشجویان با5-2مالک 

 

 5/2از  5/2 شدهنمره کسب :5-2چک لیست نشانگر

 

 

1-2-5 

 

 اعضاء هیاتارتباط دانشجویان با 

 گروه چگونه است؟علمی 

 ✓نمره 5/2 )با همه اعضای گروه( خوب

 نمره 5/1 خوب )با نیمی از اعضای گروه(

 نمره 1 )با کمتر از نیمی از اعضای گروه( متوسط

 هیچ ضعیف

 

  



 34 

  1 شدهنمره کسب ،(نمره 2)مشارکت در برنامه ریزی و اجرا  :5-3مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/0 1 مشارکت در برنامه ریزی آموزشی   1-3-5

 5/0 1 شارکت در اجرای برنامه آموزشیم 2-3-5

 1 2  کلجمع

 

 5/0شده نمره کسب :5-3-1چک لیست نشانگر

ریزی آموزشی مشارکت دانشجویان در برنامه چه میزان از 1-1-3-5

 دارند؟

 نمره 1 بلی

 ✓نمره5/0 تا حدودی

 هیچ خیر

 

 5/0 شدهنمره کسب :5-3-2چک لیست نشانگر

اجرای برنامه آموزشی مشارکت  دانشجویان در از چه میزان 1-2-3-5

 دارند؟

 نمره 1 بلی

 ✓نمره 5/0 تا حدودی

 هیچ خیر

 

 2 شدهنمره کسبنمره(،  2ي )آموزش یابيمشارکت در ارزش: 5-4مالک 

 

  2 شدهنمره کسب :5-4چک لیست نشانگر

 

1-4-5 

 

 چه میزان دانشجویان در ارزشیابی آموزشی مشارکت دارند؟

 ✓نمره 2 % 75<

 نمره 1  % 50 -75%

 هیچ < 50%
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 60/9 شدهکسبمره ن ،(نمره 11منابع آموزشي ) ششم: حوزه
 ها:مالک

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 7/2 3         کیفیت فضای آموزشی )نظری، عملی( 1-6

 2 2 نیازها کمک آموزشی و تناسب آنها باوسایل  2-6

 90/2 3 زات آزمایشگاهی وازم و تجهی 3-6

 1 2 آموزشی و تجهیزات سازی منابعمین و بهینهی گروه برای تأمشخطبرنامه و  4-6

 1 1 هاهای انگلی بیماران ارجاعی از بیمارستانکمک به تشخیص آزمایشگاهی نمونه 5-6

 60/9 11  کلجمع

  7/2ه شد، نمره کسب(نمره 3فضای آموزشي ) کیفیت :6-1نشانگرهای مالک 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 4/1  5/1 کیفیت فضای آموزشی تئوری 1-1-6

 3/1 5/1  کیفیت فضای آموزشی عملی      2-1-6

 7/2 3  کلجمع

  4/1شده نمره کسبره(، نم 5/1) :6-1-1چک لیست نشانگر

 ✓نمره25/0 %  75< ها سیستم تهویه مناسب دارند؟   چند درصد کالس 1-1-1-6

 نمره 15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 ✓نمره5/0 %  75< ؟  هستندها دارای نور کافی چند درصد کالس 2-1-1-6

 نمره 25/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 نمره25/0 %  75< ها از نظر صدا مناسب هستند؟چند درصد کالس 3-1-1-6

 ✓نمره 15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 ✓نمره 25/0 %  75< ها از حاظ میز و صند ی مناسب هستند؟   چند درصد کالس 4-1-1-6

 نمره 15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 ✓نمره25/0 %  75< بصری مناسب دارند؟ها وسایل سمعیچند درصد کالس 5-1-1-6

 نمره15/0 %50 -%75

 هیچ < %50
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  3/1شده نمره کسبنمره(،  5/1: )6-1-2چک لیست نشانگر
 نمره25/0 %  75< د؟   آزمایشگاه سیستم تهویه مناسب دار آیا 1-2-1-6

 ✓نمره 15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 ✓نمره5/0 %  75< ؟  استدارای نور کافی آیا آزمایشگاه  2-2-1-6

 نمره 25/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 نمره25/0 %  75< ؟استاز نظر صدا مناسب آیا آزمایشگاه  3-2-1-6

 ✓نمره 15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 ✓نمره25/0 %  75< ؟   است حاظ میز و صند ی مناسب  ازآیا آزمایشگاه  4-2-1-6

 نمره 15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 ✓نمره25/0 %  75< د؟ربصری مناسب داوسایل سمعیآیا آزمایشگاه  5-2-1-6

 نمره15/0 %50 -%75

 هیچ < %50

 2شده نمره کسب ،نمره( 2سایل کمک آموزشي و تناسب آنها با نیازها ): و6-2مالک 

 نشانگرها: 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 1 1 وجود وسایل کمک آموزشی 1-2-6

 1  1 تناسب وسایل کمک آموزشی با نیازها 2-2-6

 2 2  کلجمع
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  1شده نمره کسب ،نمره( 1)   :6-2-1چک لیست نشانگر 

ز کالس به کامپیوتر چگونه تجهی 1-1-2-6

 است؟  

 ✓نمره 25/0 کالسها100%

 نمره 15/0 % 75-100%

 هیچ < 75%

تجهیز کالس به اینترنت پر سرعت  2-1-2-6

 چگونه است؟

 ✓نمره 25/0 50% <

 نمره 15/0 25%  -50%

 هیچ <25%

 تجهیز کالس ها به دیتا پروژکتور 3-1-2-6

 چگونه است؟

 ✓هنمر 25/0 100%

 نمره 15/0 % %100-75

 هیچ <75%

وسایل مربوط به تکنو وژی روز  4-1-2-6

 آموزشی در دانشکده چگونه است؟  

 ✓نمره 25/0 مربوط به تکنو وژی روز آموزشی 75%<

 نمره 15/0 تکنو وژی روز آموزشی  50%-75%

 هیچ تکنو وژی روز آموزشی <50%

 

  1شده نمره کسب ،ه(نمر 1)  :6-2-2چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 25/0 %100 هابه کامپیوترمتناسب با نیازهای آموزشی است؟آیا تجهیز کالس 1-2-2-6

 نمره 15/0 75%-100%

 هیچ <75%

های آموزشی ها به اینترنت پر سرعت و نیازالسآیا بین تجهیز ک 2-2-2-6

 تناسب وجود دارد؟

 

 ✓نمره 25/0 90%<

 هنمر 15/0 70%-90%

 هیچ <70%

 ی آموزشی تناسبها به دیتا پروژکتور و نیازهابین تجهیز کالسآیا  3-2-2-6

 وجود دارد؟  

 ✓نمره 25/0 90%<

 نمره 15/0 %70-%90

 هیچ <70%

آیا بین وسایل کمک آموزشی موجود در تکنو وژی آموزشی و  4-2-2-6

 نیازهای آموزشی تناسب وجود دارد؟  

 ✓نمره 25/0 90%<

 نمره 15/0 70%-90%

 هیچ <70%
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 9/2شده نمره کسبنمره(،  3)یشگاهي آزما یزاتلوازم و تجه: 6-3مالک 

 نشانگرها: 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 2 2 میکروسکوپ به تعداد دانشجویاننسبت تعداد میکروسکوپ،  وپ و استریو 1-3-6

 9/0  1 های آموزشی با نیازهاتناسب الم 2-3-6

 9/2 3  کلجمع

 

  2شده نمره کسب نمره(، 2:   )6-3-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 25/1 دانشجویان %75پوشش باالی  نسبت تعداد میکروسکوپ به تعداد دانشجو چقدر است؟ 1-1-3-6

 نمره 75/0 % 50-75%

 نمره 25/0 دانشجویان %50کمتر از 

انشجو سکوپ به تعداد دمیکرونسبت تعداد  وپ و استریو 2-1-3-6

 چقدر است؟

 ✓نمره 75/0 دانشجویان %75پوشش باالی 

 نمره 5/0 % 50-75%

 نمره 25/0 دانشجویان %50کمتر از 

 

 9/0شده نمره کسبنمره(،  1:  )6-3-2چک لیست نشانگر 

های آموزشی موجود پاسخگوی نیاز آموزشی الم آیا تعداد 1-2-3-6

 دانشجو است؟

 ✓رهنم 5/0 بلی

 هیچ خیر

های آموزشی موجود پاسخگوی نیاز آموزشی دانشجو آیا تنوع الم 2-2-3-6

 است؟

 نمره 25/0 نیازها %75باالی 

 ✓نمره 15/0 % 50-75%

 هیچ %50کمتر از 

های آموزشی موجود پاسخگوی نیاز آموزشی آیا کیفیت الم 3-2-3-6

 دانشجو است؟

 ✓نمره 25/0 بلی

 هیچ خیر

 

نمره کسب، نمره( 2آموزشي ) و تجهیزات سازی منابعمشي گروه برای تأمین بهینه: برنامه و خط6-4الک م

 1شده 

 نشانگرها:

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 1 1    و تجهیزات مشی گروه برای تأمین منابع آموزشیبرنامه و خط 1-4-6

 0 1   زاتو تجهی زشیمشی گروه برای بهینه سازی منابع آموبرنامه و خط 2-4-6

 1 2  کلجمع
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  1شده نمره کسب :6-4-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 5/0 بلی آیا برنامه مدون در گروه برای تأمین منابع آموزشی وجود دارد؟   1-1-4-6

 هیچ خیر

 ✓نمره 5/0 بلی شود؟این برنامه بر اساس خط مشی تأمین منابع آموزشی اجرا می 2-1-4-6

 چهی خیر

 

 شده هیچ نمره کسب :6-4-2چک لیست نشانگر 

 نمره 5/0 بلی آیا برنامه مدون در گروه برای بهینه سازی منابع آموزشی وجود دارد؟ 1-2-4-6

 ✓هیچ خیر

 نمره 5/0 بلی مشی بهینه سازی منابع آموزشی اجرا می شود؟این برنامه بر اساس خط 2-2-4-6

 ✓هیچ خیر

 

 1شده نمره کسبنمره(،  1) يانگل یهانمونه یشگاهيآزما یصتشخ کمک به: 6-5مالک 

 نشانگرها: 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 75/0 75/0    هابیمارستان وجود پاسخگویی به نیازهای ارجاعی 1-5-6

 25/0 25/0 ها   کیفیت پاسخگویی به نیازهای ارجاعی بیمارستان 2-5-6

 1 1  کلجمع

 

 75/0شده نمره کسبنمره(،  75/0:  )6-5-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 75/0  %75باالی  ؟استها چقدر میزان پاسخگویی به نیازهای ارجاعی بیمارستان 1-1-5-6

 نمره 5/0 % 50-75%

 نمره 25/0 %50کمتر از 

 

 

 52/0شده نمره کسبنمره(،  52/0:  )6-5-2چک لیست نشانگر 

در حداقل زمان ها های ارجاعی بیمارستانگویی به نیازپاسخ آیا 1-2-5-6

 گیرد؟ممکن صورت می

 ✓نمره 25/0  بلی

 هیچ خیر
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 725/5شده نمره کسب ،نمره( 12) پژوهش هفتم: حوزه
 ها:مالک 

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 375/2 4 علمی                  هیأتهای انفرادی اعضاءآثار و فعا یت 1-7

 0  5/1 نامه های مشخص گروه برای پژوهش   مشی و برخط 2-7

 چند مرکزی )بین دانشگاهی(، ،ایهای پژوهشی گروه )بین دانشکدهپروژه 3-7

 (              ا مللیملی و بین ای،منطقه

5/1  0 

 35/0  5/1 سمینارها و همایش برگزار شده  توسط گروه              4-7

 3  5/3                                       امکانات پژوهشی           5-7

 725/5 12  کلجمع

 

  375/2شده نمره کسب، نمره( 4علمي ) هیأتهای انفرادی اعضاء آثار و فعالیت :7-1مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 75/0 1 (   های پژوهشیتحقیق )طرح 1-1-7

 0  1            تأ یف                       2-1-7

 1  1 ها   راهنمایی و مشاوره پایان نامه 3-1-7

 625/0  1 مقا ه 4-1-7

 375/2 4  کلجمع

 

  75/0شده نمره کسب نمره(: 1) ،های پژوهشي(تحقیق )طرح :7-1-1چک لیست نشانگر

سال به ی یکحقیقاتی در طتاعضاءگروه به طور میانگین چند طرح  1-1-1-7

 اند؟صوب کردهعنوان مجری م

 نمره 5/0 طرح 2

 ✓نمره 25/0 طرح 1

 هیچ هیچ طرح

سال به یک اعضاءگروه به طور میانگین چند طرح تحقیقاتی در طی 2-1-1-7

 اند؟  عنوان همکار مصوب کرده

 ✓نمره 5/0 طرح 2

 نمره 25/0 طرح 1

 هیچ هیچ طرح
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  هیچشده کسبنمره ، نمره( 1) : تألیف7-1-2چک لیست نشانگر

چند سال چند کتاب /سال 2اعضاءگروه به طور میانگین در طی  1-2-1-7

 اند؟أ یف کردهت

 نمره 1 کتاب 2=<

 نمره 5/0 کتاب 1

 ✓هیچ هیچ کتاب

 

  1شده نمره کسب ،نمره( 1)ها نامههنمایي و مشاوره پایان: را7-1-3چک لیست نشانگر

ویی دانشجر میانگین چند پایان نامه به طو هر یک از اعضاءگروه 1-3-1-7

 اند؟راهنمایی کردهسال را در طی یک

 ✓نمره 5/0 پایان نامه2 ≤

 نمره 25/0 پایان نامه 1

 هیچ هیچ پایان نامه

را در  یقاتیگروه به طور میانگین چند طرح تحقهر یک از اعضاء 2-3-1-7

 اند ؟سال مشاوره کردهطی یک

 

 ✓نمره 5/0 طرح 2 ≤

 نمره 25/0 یک طرح

 هیچ هیچ طرح

 

  625/0شده مره کسبن ،نمره( 1مقاله) :7-1-4ک لیست نشانگرچ

مقا ه علمی  سال چنده طور میانگین در طی یکهر یک از اعضاء گروه ب 1-4-1-7

 اند؟فارسی داشتهپژوهشی 

 نمره5/0 مقا ه 3 ≤

 نمره25/0 مقا ه 2

 ✓نمره125/0 مقا ه 1

 هیچ هیچ

های سال چند مقا ه در ژورنالگروه به طور میانگین در طی یکاعضاء   2-4-1-7

 اند؟از کشور داشتهخارج 

 ✓نمره 5/0 مقا ه 2 ≤

 نمره25/0 یک مقا ه

 هیچ هیچ مقا ه

 

  هیچشده ره کسبنم، نمره( 5/1مشي و برنامه مشخص گروه برای پژوهش )خط :7-2مالک 

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 0  75/0 رگروه  مشی مدون برای پژوهش دوجود خط 1-2-7

 0  75/0 گروه  های پژوهشی دردون برای اجرای طرحوجود برنامه عملیاتی م 2-2-7

 0 5/1  کلجمع
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  شده هیچ، نمره کسبنمره( 75/0)مشي مدون برای پژوهش درگروه وجود خط :7-2-1 چک لیست نشانگر

 نمره 75/0 بلی گروه وجود دارد؟  مشی مدون برای پژوهش درآیا خط 1-1-2-7

 ✓هیچ  خیر

 

 ،نمره( 75/0)های پژوهشي در گروه ای اجرای طرحوجود برنامه عملیاتي مدون بر :7-2-2چک لیست نشانگر

 شده هیچنمره کسب

1-2-2-

7 

 نمره 5/0 بلی ؟  رگروه وجود داردهای پژوهشی دیاتی برای اجرای طرحآیا برنامه عمل

 ✓هیچ  خیر

2-2-2-

7 

های تحقیقاتی انجام با او ویت نگری و تناسب سازی برنامه عملیاتیآیا باز

 شود ؟می

 نمره 5/0 بلی

 ✓هیچ  خیر

 

ملي و بین) مرکزی )بین دانشگاهي(،ندچ ای،)بین دانشكدهاعضاء و یا گروه  ای پژوهشيهپروژه :7-3مالک

  هیچشده ، نمره کسبه(نمر 5/1) لمللي(ا

 نشانگرها:

 شدهنمره کسب نمره اصلی 

چندمرکزی )بین  ای،های پژوهشی گروه )بین دانشکدهپروژه 1-3-7

 دانشگاهی(، منطقه ای، ملی و بین ا مللی( در سال چگونه است؟

5/1  0 

 

 هیچشده : نمره کسب7-3-1نشانگر ک لیست چ

 نمره 5/0 بلی د؟انای داشتهگذشته طرح بین دانشکده سالآیا اعضاء گروه در طی یک 1-1-3-7

 ✓هیچ خیر

 نمره 5/0 بلی اند؟سال گذشته طرح بین دانشگاهی داشتهآیا اعضاء گروه در طی یک 2-1-3-7

 ✓هیچ خیر

 نمره 5/0 بلی اند؟ا مللی داشتهسال گذشته طرح بینآیا اعضاء گروه در طی یک 3-1-3-7

 ✓هیچ خیر
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  35/0 شدهنمره کسب ،نمره( 5/1شده توسط گروه ) های برگزارسمینارها و کارگاه :7-4مالک 

 نشانگرها:
 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 0  75/0 وه  گر/منطقه ای /ملی برگزار شده توسط سمینارهای داخلی  1-4-7

 35/0  75/0 های داخلی /منطقه ای / ملی برگزار شده توسط گروه   کارگاه 2-4-7

 35/0 5/1  کلجمع

 

نمره  ،نمره( 75/0)شده توسط گروه : سمینارهای داخلي /منطقه ای /ملي برگزار 7-4-1چک لیست نشانگر

  هیچشده کسب
 چه مقدارتعداد سمینارهای داخلی برگزارشده توسط گروه در سال  1-1-4-7

 است ؟  

 نمره 5/0 1 ≤

 ✓0 هیچ

چه سال  2 درمنطقه ای برگزارشده توسط گروه  تعداد سمینارهای 2-1-4-7

 است؟    مقدار

 نمره 125/0 1 ≤

 ✓0 هیچ

 سال چه مقدار 3 درتعداد سمینارهای ملی برگزارشده توسط گروه  3-1-4-7

 است؟

 نمره 125/0 1 ≤

 ✓0 هیچ

 

، نمره( 75/0)روه شده توسط گای/ ملي برگزار منطقه های داخلي/کارگاهتعداد : 7-4-2گرچک لیست نشان

  35/0شده نمره کسب
1-2-4-

7 

 ✓نمره 35/0 1 ≤ ؟شودبرگزار می سالیکداخلی توسط گروه در  کارگاهچند 

 0 هیچ

2-2-4-

7 

 نمره 25/0 1 ≤ ؟شودبرگزار می سالدوتوسط گروه در  ایمنطقه کارگاهچند 

 ✓0 هیچ

3-2-4-

7 

 نمره 15/0 1 ≤ ؟شودبرگزار می سالسهتوسط گروه در  ملی کارگاهچند 

 ✓0 هیچ

 

 

 

 

 

 

 



 44 

  3شده نمره کسب، نمره( 5/3): امكانات پژوهشي 7-5مالک 

 نشانگرها:
 شدهنمره کسب نمره اصلی 

 5/0  1 های پژوهشی مناسب     بودجه 1-5-7

 5/1  5/1 دسترسی به اینترنت    2-5-7

 1  1 فیلد پژوهشی 3-5-7

 3 5/3  کلجمع

 

  5/0شده نمره کسب، نمره( 1) های پژوهشي مناسب: بودجه7-5-1نشانگرچک لیست 

 شدهکسببه ازای هر پژوهشگر در گروه میزان بودجه پژوهشی  1-1-5-7

 در گروه در سال چقدر است؟  

 نمره 75/0 میلیون در سال 5حداقل 

 ✓نمره 5/0 میلیون در سال 3

 هیچ میلیون در سال 2

 نمره 25/0 بلی وانسته است بودجه از مرکز دیگر جذب کند؟  آیا گروه ت 2-1-5-7

 ✓هیچ خیر

 

  5/1شده نمره کسب، نمره( 5/1): دسترسي به اینترنت 7-5-2انگر چک لیست نش

 ✓نمره 75/0 کیلو در ثانیه 8 ≤ پهنای باند به ازای هر پژوهشگر چقدر است؟   1-2-5-7

 نمره  5/0 کیلو در ثانیه 8-4

 هیچ کیلو در ثانیه  4 ≥

 ✓نمره 75/0 ساعت16 ≤ دسترس بودن خط اینترنت چگونه است؟   رمدت زمان د 2-2-5-7

 نمره 5/0 ساعت16-12

 نمره 25/0 ساعت12-4

 نمره 125/0 ساعت 4کمتر از 

 

  1شده نمره کسب، نمره( 1) : فیلد پژوهشي7-5-3چک لیست نشانگر 

1-3-5-

7 

 ✓نمره5/0 بلی صورت قابل استفاده وجود دارد؟آیا فیلد پژوهشی به

 نمره25/0 تا حدودی

 هیچ خیر

2-3-5-

7 

 ✓نمره5/0 بلی ؟شودنحو مناسب استفاده میآیا فیلد پژوهشی به 

 هیچ خیر
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  5/41شده ، نمره کسب(نمره 15) سنجش و ارزشیابي هشتم: حوزه
 ها:مالک

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 7 5/7 وجود برنامه برای سنجش(     ،تناسب با اهداف ،دانشجو)تنوع با اهدافسنجش  1-8

 5/7 5/7 سایر اعضاء گروه( ، مدرس، ارزشیابی)دانشجو 2-8

 5/14 15  کلجمع

 

  7شده نمره کسب :8-1نشانگرهای مالک 

 شدهکسب نمره نمره اصلی 

 2 5/2 تنوع سنجش دانشجو با اهداف     1-1-8

 5/2  5/2 ناسب سنجش دانشجو با اهداف     ت 2-1-8

 5/2 5/2 وجود برنامه برای سنجش دانشجو      3-1-8

 7 5/7  کلجمع

 

  2شده نمره کسب، نمره( 5/2)تنوع سنجش دانشجو با اهداف  :8-1-1چک لیست نشانگر 

 نمره 5/0 بلی آیا روش ارزشیابی برای شروع کالس ترم تحصیلی وجود دارد؟ 1-1-1-8

 ✓هیچ خیر

 ✓نمره 5/0 بلی آیا روش ارزشیابی برای میان ترم تحصیلی وجود دارد؟   2-1-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 1 بلی پایان ترم تحصیلی وجود دارد؟    آیا روش ارزشیابی برا ی 3-1-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 5/0 بلی شود؟   نجش اعمال میها تنوع ساین روش رآیا د 4-1-1-8

 هیچ یرخ

 

  5/2شده ، نمره کسبنمره( 5/2)تناسب سنجش دانشجو با اهداف  :8-1-2چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 1 بلی آیا سنجش با اهداف تناسب دارد؟     1-2-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 9/0 بلی آیا سنجش با طرح درس تناسب دارد؟ 2-2-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 6/0 بلی شود؟   گروه نظارت میآیا بر روشهای ارزشیابی توسط  3-2-1-8

 هیچ خیر
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  5/2شده نمره کسب، نمره( 5/2) وجود برنامه برای سنجش دانشجو: 8-1-3چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 5/0 بلی آیا برنامه منظم و مشخص برای سنجش دانشجو وجود دارد؟   1-3-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 5/0 بلی رسد؟   ییا برنامه به اطالع دانشجویان مآ 2-3-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 75/0 بلی شود؟  آیا این برنامه اجرا می 3-3-1-8

 هیچ خیر

 ✓نمره 75/0 بلی آیا گروه بر این برنامه نظارت دارد؟   4-3-1-8

 هیچ خیر

 

  5/7شده ، نمره کسبنمره( 5/7سایر اعضاء گروه() –مدرس –ارزشیابي)دانشجو  :8-2نشانگر مالک 

 هشدنمره کسب نمره اصلی 

 5/1  5/1 ارزشیابی دانشجو      1-2-8

 2 2 ارزشیابی مدیر گروه    2-2-8

 1  1 خود ارزیابی اعضاء 3-2-8

 75/1  75/1 ارزشیابی همکاران 4-2-8

 25/1  25/1 ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده   5-2-8

 5/7 5/7  کلجمع
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  5/1شده نمره کسب ،نمره( 5/1)ارزشیابي دانشجو  :8-2-1چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 5/0 دو بار و بیشتر شود؟ارزشیابی دانشجو از استاد چند بار در سال انجام می 1-1-2-8

 نمره 22/0 باریک

 هیچ صفر

ارزشیابی دانشجو از استاد در مورد کلیه دروس انجام می آیا 2-1-2-8

 شود؟

 ✓نمره 25/0 75%<

 نمره 235/0 50%-75%

 هیچ <50%

علمی  أتهیعضو  ارتقاء رتایج ارزشیابی دانشجو از استاد دآیا ن 3-1-2-8

 شود؟یا مدرس  حاظ می

 ✓نمره 5/0 کامالً

 نمره 27/0 تاحدودی

 هیچ خیر

های زمانی مناسب دوره روش ارزشیابی دانشجو از استاد در آیا 4-1-2-8

 ؟دشوبازنگری می

 ✓نمره 25/0 بلی

 هیچ خیر

 

 

  2شده نمره کسب ،نمره( 2): ارزشیابي مدیر گروه 8-2-2نگر چک لیست نشا

 ✓نمره 5/0 دو بار و بیشتر شود؟از استاد چند بار درسال انجام میگروه ارزشیابی مدیر 1-2-2-8

 نمره 15/0 باریک

 هیچ صفر

 ✓نمره 5/0 %75< شود؟صد دروس انجام میاستاد در چند درگروه  از ارزشیابی مدیر 2-2-2-8

 نمره 125/0 50%-75%

 هیچ <50%

لمی یا ع هیأتعضو  ارتقاء رآیا نتایج ارزشیابی مدیرگروه از استاد د 3-2-2-8

 شود؟مدرس  حاظ می

 ✓نمره 5/0 کامالً

 نمره 175/0 تاحدودی

 هیچ خیر

های زمانی مناسب دوره رداز استاد شیابی مدیرگروه آیا روش ارز 4-2-2-8

 شود ؟  نگری میباز

 ✓نمره 5/0 بلی

 هیچ خیر
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  1شده نمره کسب، نمره( 1) : خودارزیابي اعضاء8-2-3چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 5/0 دو بار و بیشتر شود؟رسال انجام میارزیابی چند بار دخود  1-3-2-8

 نمره 275/0 باریک

 هیچ صفر

علمی یا مدرس  حاظ می هیأت ارتقاءدر  اعضاء نتایج خود ارزیابیآیا  2-3-2-8

 شود؟

 ✓نمره 5/0 کامالً

 نمره 3/0 تاحدودی

 هیچ خیر

  57/1شده نمره کسب، نمره( 57/1) : ارزشیابي همكاران8-2-4چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 5/0 و بیشتردو بار  شود؟ر سال انجام میارزشیابی همکاران  از استاد چند بار د 1-4-2-8

 نمره 25/0 باریک

 هیچ صفر

 شود؟ ستاد در مورد کلیه دروس انجام میآیا ارزشیابی همکاران از ا 2-4-2-8

 

 ✓نمره 5/0 75%<

 نمره 125/0 50%-75%

 هیچ <50%

یا  علمی هیأتو عض ارتقاء رایج ارزشیابی همکاران از استاد دآیا نت 3-4-2-8

 شود؟مدرس  حاظ می

 ✓نمره 5/0 کامالً

 نمره 25/0 تاحدودی

 هیچ خیر

های زمانی مناسب ورهد آیا روش ارزشیابی همکاران از استاد در 4-4-2-8

 ؟شودنگری میباز

 ✓نمره 25/0 بلی

 هیچ خیر

  25/1شده نمره کسب، نمره( 52/1معاون آموزشي ): ارزشیابي 8-2-5چک لیست نشانگر 

 ✓نمره 5/0 دو بار و بیشتر شود؟ز استاد چند بار در سال انجام میامعاون آموزشی  ارزشیابی 1-5-2-8

 نمره 25/0 باریک

 هیچ صفر

ستاد در مورد کلیه دروس انجام میاز امعاون آموزشی آیا ارزشیابی  2-5-2-8

 شود؟ 

 

 ✓نمره 25/0 75%<

 نمره 1/0 50%-75%

 هیچ <50%

علمی  هیأتعضو  اءارتق از استاد درمعاون آموزشی شیابی آیا نتایج ارز 3-5-2-8

 شود؟یا مدرس  حاظ می

 ✓نمره 25/0 کامالً

 نمره 125/0 تاحدودی

 هیچ خیر

های زمانی مناسب دوره ستاد دراز ا معاون آموزشیآیا روش ارزشیابی  4-5-2-8

 ؟شودبازنگری می

 ✓نمره 25/0 بلی

 هیچ خیر
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  م:سو بخش

 گیرییجهتبحث و ن
 

 حد نامطلوب  مطلوب حد نیمه حد مطلوب  شدهنمره کسب نمره کل حوزه ردیف

 <6 6-9 9< 5/10 12 و اهداف آموزشی رسا ت 1

 <5/6 5/6-75/9 75/9< 43/9 13 مدیریت و سازماندهی 2

 5/6 5/6-75/9 75/9< 65/10 13 برنامه آموزشی 3

 <5/7 5/7-25/11 25/11< 4/10 15 هئیت علمی اعضاء 4

 <5/4 5/4-75/6 75/6< 8 9 دانشجویان 5

 5/5 5/5-25/8 25/8< 6/9 11 منابع آموزشی 6

 <6 6-9 9< 725/5 12 پژوهش 7

 <5/7 5/7-25/11 25/11< 5/14 15 سنجش و ارزشیابی 8

 <50 50-75 75< 805/78 100 نمره نهایي گروه 

 

و اهداف آموزشی، برنامه آموزشی،  رسا تهای در حوزه ودن وضعیت گروهبا عنایت به نتایج ارزیابی درونی گروه و مطلوب ب

 علمی و هیأتهای مدیریت و سازماندهی، اعضای مطلوب بودن حوزهسنجش و ارزشیابی، دانشجویان و منابع آموزشی و نیمه

زم نمای تعریف شده برای گروه الرسدگروه در جایگاه قابل قبو ی قرار دارد،  یکن با توجه به اهداف و دور به نظر می ،پژوهش

 هیأتهای عمل آمده و برای ارتقاء گروه در حوزهها از جمله پژوهش تالش بیشتری از سوی گروه بهاست در برخی از حوزه

 عمل آید.علمی و مدیریت و سازماندهی تدابیر الزم برای پیگیری موضوع و حل معضالت از سوی مراجع باالتر به

 

  :چهارم بخش

 هاداتپیشن

 بازنگری ارزیابی گروه طی دو سال آینده صورت پذیرد.-1

بایست تدابیر الزم اشد که میبسازمانی آن می چارت گروه مهم هایعمل آمده یکی از چا شبا توجه به ارزیابی به-2

 صورت پذیرد.آن  در مورد

 نی دانشگاه ارتقاء یابد.های درماتدابیری اتخاذ شود تا جایگاه تشخیص آزمایشگاهی گروه در پروتکل-3

 های قطب شمال ایجاد شود.بستر الزم برای انجام کارهای تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه-4

 


