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بسوه تعالي

جناب آقای /سرکار خانن دکتر .............................................
عضو هحترم علوي گروه ................................................

با سالم و احترام،
به پیوست پرسشنامه مربوط به ارزیابی درونی گروه آموزشی که جنابعالی در آن عضویت داریذ ارسال
میگردد .همانطور که استحضار داریذ ارزیابی درونی یک رویکرد مشارکتی به منظور آگاهی

از نقاط قوت،

ضعف ،فرصتها و تهذیذها جهت بررسی وضعیت موجود گروه و برنامه ریسی آتی برای ارتقاء کیفیت

آن

میباشذ .خواهشمنذ است با تکمیل پرسشنامه مشارکت بیشتر خود را تحقق بخشیذ  .قبالً از همکاری شما کمال
تشکر را دارد.
باتشکر و آرزوی توفیق الهي
کویته ارزیابي دروني گروه
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 -1لغفاً ًظشات خَد سا دس ساتغِ تا گَیِّای صیش تیاى کًیذ .
ضشح

هتَسظ

کن

صیاد

 -1تا چِ اًذاصُ اص اّذاف ٍ سسالتْای گشٍُ هغلع ّستیذ؟
 -2تا چِ اًذاصُ اّذاف گشٍُ تا ًیاصّای فشدی ٍ اًتظاسات داًطجَیاى دس ایي
سضتِ تٌاسة داسد؟
 -3تا چِ اًذاصُ اّذاف گشٍُ تا ًیاصّای جاهعِ دس ایي سضتِ تٌاسة داسد؟
 -2آیا دس خػَظ اسصیاتی عولکشد هذیش گشٍُ ساصٍکاس هطخػی دس گشٍُ ًظیش هَاسد صیش ٍجَد داسد؟
تلی

ضشح

خیش

 -1فشآیٌذ ًظشسٌجی اص داًطجَیاى دستاسُ عولکشد هذیش گشٍُ ٍجَد داسد؟
 -2فشایٌذ ًظشسٌجی اص اساتیذ گشٍُ دستاسُ عولکشد هذیش گشٍُ ٍجَد داسد؟
 -3فشایٌذ تشسسی ٍ اًعکاس اًتقادات داًطجَیاى ًسثت تِ هذیش گشٍُ ٍجَد داسد؟
 -4فشایٌذ تشسسی ٍ اًعکاس اًتقادات اساتیذ تِ هذیش گشٍُ ٍجَد داسد؟
 -3لغفاً ًظشات خَد سا دس ساتغِ تا گَیِّای صیش تیاى ًوائیذ.
ًا ساضی

ضشح

ًسثت ًا ساضی

ساضی

 -1سؼایت ضوا اص عولکشد هذیش گشٍُ فعلی دس چِ سغحی است؟
 -2تا چِ اًذاصُ اص سفتاس هذیش گشٍُ فعلی سضایت داسیذ؟
 -4لغفاً ًظشات خَد سا دس ساتغِ تا گَیِّای صیش تیاى کٌیذ.
ضشح
 -1جلة هطاسکت اعضاء علوی دس فعالیتْای هختلف آهَصضی ٍ پژٍّطی تَس

کن
ط

هذیش گشٍُ دس چِ سغحی است؟
 -2جلة هطاسکت داًطجَیاى دس فعالیتْای هختلف گشٍُ تَسظ هذیش دس چِ سغحی
است؟
 -3آیا هذیش گشٍُ ًقطی دس اسائِ ًَآٍسیْا ٍ ایجاد اًگیضُ دس تیي ّوکاساى ٍ
داًطجَیاى داسد؟

هتَسظ

صیاد
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 -5هیضاى استفادُ ضوا اص ًشمافضاسّای کاهپیَتشی دس سِ سال گزشتِ چٌذ دسغذ افضایص داضتِ است؟
 ........................ 1389-88دسغذ
 ........................ 1390-89دسغذ
 ........................ 1391-90دسغذ
 -6هیضاى هطاسکت ضوا دس ّش یک اص دٍسُّای سضذ حشفِای ریل تا چِ اًذاصُ تَدُ است؟
 -1-6سویٌاسّای تخػػی  ..................................تعذاد
 -2-6کاسگاّْای آهَصضی تخػػی هَضَعی (داخلی ،خاسجی)  ..................................تعذاد
 -3-6کاسگاُ سٍش تذسیس  ..................................تعذاد
 -4-6کاسگاّْای سٍش تحقیق  ..................................تعذاد
 -5-6سایش هَاسد  ..................................تعذاد
 -7لغفاً ًظش خَد سا دس ساتغِ تا آئیيًاهِّای داخلی گشٍُ تیاى ًوائیذ.
سدیف

1

گَیِ
آیا دس گشٍُ آئیي ًاهِّای داخلی هذًٍی دس استثاط تا فعالیت

تلی

خیش

ّای

آهَصضی ٍجَد داسد؟
آیا دس گشٍُ آئیي ًاهِّای د اخلی هذًٍی دس استثاط تا فعالیت

2

ّای

پژٍّطی ٍجَد داسد؟

 -8آیا هذیش گشٍُ ًسثت تِ اجشای آئیيًاهِّا اّتوام داسد؟ تلی□ خیش □
 -1-8دس غَست تلی  :تا چِ اًذاصُ هذیش گشٍُ ًسثت تِ اجشای آئیيًاهِ اّتوام داسًذ؟
کن

□

هتَسظ

□ صیاد□

 -1-9آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ تِ تذسیس دسٍس دس سایش گشٍّْای آهَصضی هشکض پشداختِایذ؟

تلی□ خیش □
دس غَست پاسخ هثثت ،چٌذ ٍاحذ دس آى گشٍُ تذسیس کشدُایذ؟  ..............دسسٍ،احذ.....................
 -2-9آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ دس عشحْای پژٍّطی تا سایش گشٍّْای آهَصضی داًطکذُ یا داًطگاُ ّوکاسی
داضتِایذ؟

تلی□ خیش □

دس غَست پاسخ هثثت ،دس چٌذ عشح ّوکاسی داضتِایذ؟  ..............تعذاد
 -3-9آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ دس خذهات هطاٍسُ ای (ضشکت دس جلسات) تا سایش گشٍّْای آهَصضی هشکض یا
داًطگاُ ّوکاسی داضتِایذ؟

تلی□ خیش □

دس غَست پاسخ هثثت ،دس چٌذ جلسِ ّوکاسی داضتِایذ؟  ..............تعذاد
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 -4-9دس سِ سال گزضتِ دس فعالیتْای اجشائی تا سایش گشٍّْای آهَصضی هشکض تا داًطگاُ ّوکاسی داضتِایذ؟

تلی□ خیش □
دس غَست پاسخ هثثت ،چٌذ دسغذ اص ٍقت خَد سا اختػاظ دادُایذ؟  ......................دسغذ
 -1-10آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ دس تذسیس تا سایش ساصهاًْای ّوگي ّوکاسی داضتِایذ؟

تلی□ خیش □

دس غَست پاسخ هثثت ،چٌذ دسس تذسیس کشدُایذ؟  ..............دسس
 -2-10آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ دس عشحْای پژٍّطی تا سایش ساصهاًْای ّوگي ّوکاسی داضتِایذ؟

تلی□ خیش□
دس غَست پاسخ هثثت ،دس چٌذ عشح ّوکاسی کشدُایذ؟  ..............تعذاد
 -3-10آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ دس خذهات هطاٍسُ ای (ضشکت دس جلسات ) تا سایش ساصهاًْای
ّوکاسی داضتِایذ؟

ّوگي

تلی□ خیش □

دس غَست پاسخ هثثت ،دس چٌذ جلسِ ّوکاسی کشدُایذ؟  ..............تعذاد
 -4-10دس سِ سال گزضتِ دس فعالیتْای اجشائی تا سایش ساصهاًْای ّوگي

ّوکاسی داضتِایذ؟ تلی□ خیش □

دس غَست پاسخ هثثت ،چٌذ دسغذ اص ٍقت خَد سا اختػاظ دادُایذ؟  ....................دسغذ
چي دسغذ اص ٍقت خَد سا اختػاظ دادُ اًذ؟  ...............دسغذ
دس غَست پاسخ هثثت ،د
 -1-11دس  3سال گزضتِ چٌذ عشح پژٍّطی دس داخل هشکض اجشا کشدُایذ؟ ................................
 -2-11دس  3سال گزضتِ چٌذ عشح پژٍّطی دس خاسج هشکض اجشا کشدُایذ؟ ................................
 -1-11دس  3سال گزضتِ چٌذ هقالِ دس هجالت هعتثش داخلی یا خاسجی چاج کشدُایذ؟ ................................
 -2-11دس  3سال گزضتِ چٌذ هقالِ دس سویٌاسّای داخلی یا خاسجی اسائِ کشدُایذ؟ ................................
 -1-12دس  3سال گزضتِ چٌذ کتاب سا تِ چاج سساًیذُایذ؟ ................................
 -2-12دس  3سال گزضتِ چٌذ کتاب سا تشجوِ کشدُایذ؟ ................................
 -3-12دس  3سال گزضتِ چٌذ کتاب سا ًقذ یا تػحیح یا تجذیذ کشدُایذ؟ ................................
 -13آیا دس 3سال گزضتِ اتذاعات ٍ اختشاعاتی هشتَط تِ سضتِ خَد اًجام دادُایذ؟ ................................
 -14دس سِ سال گزضتِ چٌذ پایاىًاهِ سا ساٌّوایی کشدُایذ؟ ................................
 -15تا چِ اًذاصُ عٌاٍیي پایاىًاهِّا تا تخػع اعضاء علوی گشٍُ تٌاسة داسد؟

کن □

هتَسظ □

صیاد □

 -16تعذاد فشغتْای هغالعاتی کِ دس سِ سال گزضتِ استفادُ کشدُایذ؟ ..............................
 -17دس سِ سال گزضتِ دس تشگضاسی چٌذ ّوایص یا سویٌاس هطاسکت داضتِایذ؟ ...................................
چي هجلِ داخلی یا خاسجی عضَ ّیأت تحشیشیِ تَدُ ایذ؟ ..............................
 -18دس سِ سال گزضتِ دس د
 -1-19دس سِ سال گزضتِ چٌذ ٍاحذ دسس هطتشک تا سایش اعضای گشٍُ اسائِ کشدُاید؟ ٍ ..............................احذ
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 -2-19دس سِ سال گزضتِ چٌذ عشح پژٍّطی هطتشک تا سایش اعضای گشٍُ اجسا کشدُ ایذ؟  .........................عشح
 -1-20دس سِ گزضتِ چٌذ ٍاحذ دسس هطتشک تا اعضاء علوی خاسج اص گشٍُ اسائِ کشدُایذ؟ ٍ..............احذ
 -2-20دس سِ سال گزضتِ چٌذ عشح پژٍّطی هطتشک تا اعضاء علوی خاسج اص گشٍُ اسائِ کشدُایذ؟  ...عشح
 -1-21دس سِ گزضتِ چٌذ ٍاحذ دسس هطتشک تا اعضاء علوی خاسج اص کطَس اسائِ کشدُایذ؟ ٍ ............احذ
 -2-21دس سِ سال گزضتِ چٌذ عشح پژٍّطی هطتشک تا اعضاء علوی خاسج اص کطَس اسائِ کشدُایذ؟ ..عشح
 -22اص چِ سٍضْای یاددّی ٍ یادگیشی دس کالس دسس استفادُ هیًوائیذ؟

سخٌشاًی □ سٍش کاسگاّی □ پشسص ٍ پاسخ ٍ تحث □ هغالعِ هَسدی □ تشکیثی □
 -1-22تا چِ اًذاصُ اص سٍشّای تذسیس یاد ضذُ استفادُ هیًوایٌذ؟
سٍش تذسیس
سخٌشاًی
سٍش کاسگاّی
پشسص ٍ پاسخ
هغالعِ هَسدی
تشکیثی

کن

هتَسظ

صیاد
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 -23تا چِ اًذاصُ اص فيآٍسی اعالعات ٍ استثاعات دس تذسیس استفادُ هیکٌیذ؟.

کن □ هتَسظ □ صیاد □
 -24تا تَجِ تِ گَیِ ّای صیش ًظش خَد سا دستاسُ تٌاسة سضتِ ّای آهَصضی تا ًیاص جاهعِ ٍ تحَالت سٍص

تیاى

ًوائیذ.
ضشح

کن

هتَسظ

صیاد

 -1تا چِ اًذاصُ ،سضتِّا ٍ دٍسُّای آهَصضی هتٌاسة تا تحَالت علوی عشاحی ضذُاًذ؟
 -2تا چِ اًذاصُ سضتِّا ٍ دٍسُّای آهَصضی هتٌاسة تا ًیاصّای جاهعِ عشاحی ضذُاًذ؟
 -3آیا اّذاف دٍسُّای آهَصضی دس گشٍُ دقیق ٍ هذٍى ّستٌذ؟
دّی .
 -25دستاسُ تٌاسة تشًاهِّای دسسی گشٍُ تا ًیاصّای داًطجَیاى ٍ جاهعِ تِ گَیِّای صیش پاسخ د
ضشح

کن

هتَسظ

صیاد

 -1تا چِ اًذاصُ دس تذٍیي تشًاهِ دسسی تِ ًیاصّای آتی داًطجَیاى تَجِ ضذُ است؟
 -2تا چِ اًذاصُ تشًاهِّای دسسی تا تَجِ تِ ًیاصّای جاهعِ عشاحی ضذُ است؟
 -3تا چِ اًذاصُ تا ٍجَد چٌیي تشًاهِ ی دسسی داًطجَیاى تعذ اص فاسغ تحػیلی تشای ٍسٍد
اصاس کاس هطکلی ًخَاٌّذ داضت؟
تِ ب
 -4تا چِ اًذاصُ دس تشًاهِ دسسی تحَالت دس حال پیطشفت جاهعِ لحاػ گشدیذُ است؟
 -26تا چِ اًذاصُ تا تَجِ تِ هَاسد صیش دٍسُّای آهَصضی اص اًعغافپزیشی الصم تشخَسداس است؟
ضشح

کن

هتَسظ

صیاد

 -1دسٍس دٍسُ ّای آهَصضی هتٌاسة تا ًیاصُ ای دسسی داًطجَیاى ٍ تا تَجِ تِ ًظشخَاّی
اص آًاى تاصًگشی هیضَد.
 -2دسٍس دٍسُّای آهَصضی هتٌاسة تا ًیاصّای جاهعِ ٍ تاصاس کاس تاصًگشی هیضَد.
 -27تا تَجِ تِ هَاسد صیش ًظش خَد سا دس ساتغِ تا استفادُ تْیٌِ اص فضای آهَصضی تیاى کٌیذ.
ضشح
 -1آیا فضای آهَصضی ،هٌاسة تا ًیاص دٍسُّا ٍ سضتِّای گشٍُ تقسین ضذُ است؟
 -2آیا اص فضای آهَصضی ٍ اداسی گشٍُ استفادُ تْیٌِ هیضَد؟

کن

هتَسظ

صیاد

