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 یوگرافی ب
 



 ( بيوگرافي : 1

 

 ( آغاز 5631ي شهركرد از بدو تاسيس دانشگاه )سال گروه آموزشي بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشك

، ويان كارداني مبارزه با بيماريها، بهداشت خاانواده سال است كه به امر آموزش دانشج 61ه و مدت به كار نمود

 گروه در دانشكده بهداشت  . محل استقراريوسته بهداشت عمومي اشتغال داردكارشناسي پيوسته و ناپ

 .مي باشد

 باه امار تادريس و    اساتاديار  دانشيار وهر سه با عنوان نفر است كه   6تعداد اعضاي هيئت علمي اين گروه 

 .اشتغال دارند پژوهش

 (تاكنون 36از سال استاديار،عضو هيات علمي ) . آقاي دكتر مسعود لطفي زاده  5

 (تا كنون64از سال  عضو هيات علمي . خانم دكتر الهه توسلي )استاديار 2

 (تا كنون 61خانم دكتر ليلي ربيعي )عضو هيات علمي از سال .  6

روه بهداشت عمومي جناب آقاي امين سجاد كريمي داراي مدرک كارشناساي ارشاد ماديريت    كارشناس گ  -

 هستند. و درماني بهداشتي خدمات

 .آموزش با اين گروه همكاري دارند در امر نيز،قابل ذكر است از ساير گروههاي آموزشي پزشكي و بهداشتي 

واحد كارآموزي باراي دانشاجويان    52لي و واحد عم 1-7، واحد نظري 61 هر ترم حدود در مجموع اين گروه

مراكز بهداشتي درماني شهري و روساتايي   ،محل دانشكده كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بهداشت عمومي در

اي دانشجويان ساير گروههاي راهنمايي پايان نامه ه مشاوره واين . عالوه برمي نمايدبهداشت ارايه  هاي و خانه

مجالت مقاله در  61، داخليمقاله در مجالت  603جام مي پذيرد. همچنين تعداد گروه ان، توسط اعضاي پزشكي

 .استتوسط اعضاي گروه ارايه شده مصوب  طرح تحقيقاتي 517، و ( ISI,Pub med,Scopus) خارجي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساختار اداري آموزشي گروه در حال حاضر

 

 

 

 

 

 

 

ساختار اداری آموزشی 

 گروه در حال حاضر
 



 الف ( مدير گروه :

باشد. انتخاب مي دانشياريبا رتبه  ليلي ربيعيهده سركار خانم دكتر در حال حاضر بر ع مديريت گروه آموزشي

 گيرد.با نظر موافق رياست دانشگاه صورت مي ر گروه از طريق پيشنهاد رياست دانشكده ومدي

گاردد  ميار اعضاي گروه برگزاول هر ماه  با نظر مدير گروه و با هماهنگي  روزهاي دوشنبهجلسات ماهانه گروه 

موزشاي و شاوراي   در جلسات شاوراي آ مدير گروه  همچنين،. در هر ترم مي باشدجلسه  1تا  4و متوسط آن 

  شود حضور منظم و فعال دارد.ار ميكده برگزمسئولين دانشپژوهشي كه باحضور 

اركت وهمفكري ،بر مبناي آيين نامه با ساير اعضا مشمديرگروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاي گروه 

 .دارد

 آيين نامه و مقررات درون گروهي اختصاصي گروه وجود دارد .

در خصوص اختيارات و وظايف مدير گروه در حيطه آموزشي ، برنامه ريزي كليه فعاليت هاي آموزشي اعضااي  

بار    نياز  در حيطه پژوهشيهاي آموزشي كارآموزان توسط مدير گروه صورت مي گيرد ، گروه و تدوين برنامه 

، فعاليت هاي پژوهشي توسط اساتيد بطور مستقل يا مشترک انجام مي شود ، در حيطه  واولويتها حسب عالقه

 مدير گروه مي باشد . كده بهداشت از وظايف شركت در جلسات مديران گروهها و شوراي آموزشي دانش ،اداري

توسط دارد كه از مركز مطالعات به گروه واصل مي گردد از طريق پرسشنامه استان عضاي هيات علميارزشيابي ا              

صورت مي گيرد . در موارد ارتقاء اساتيد نسبت به رياست دانشكده ودانشجويان  ،مدير گروه، معاونت آموزشي

-ه از ارزشيابي پايين برخاوردار ماي  ارزشيابي قبلي ، اين امر به معاونت آموزشي منتقل مي گردد و مواردي ك

 تذكر شفاهي و در صورت تكرار از تذكر كتبي استفاده مي گردد .  گردند ابتدا

 ب ( اعضای هیئت علمی  :

 ميانگين سابقه آموزشاي اسااتيد  باشند كه مي نفر استاديار 5دانشيار و نفر  2هيئت علمي گروه  تعداد اعضاي

اساتخدام  نفر ديگر دونفراز اساتيد گروه رسمي قطعي و  5وضعيت استخدامي سال است. 51هيئت علمي گروه 

 (دانشاكده  Edoمسئول دفتر)الهه توسلي خانم دكتر ،  (مدير گروه )ليلي ربيعيخانم دكتر  مي باشند. پيماني 

 هستند. (مسئول مركز عوامل اجتماعي موثربر سالمت)آقاي دكتر مسعود لطفي زاده  و

 را گذرانده اند .  ههاي مرتبطهمچنين ساير كارگا و اصول وفنون تدريسكارگاههاي عضاي گروه نفر ا 6هر 



روش ساخنراني، اراياه    پوينت،اساتفاده از اسااليد،پاور  هاي تدريس مورد استفاده توسط اعضاي گروه، روش

و نحوه ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانشجويان بصورت تساتي،   است بحث گروهي و سمينارتوسط دانشجو

 مي باشد. كارآموزيدر فيلد  امتحان آسكيتشريحي و 

نسابتا    گروه از امكانات و وضعيت گروه رضايت دارند و از نظر آنان امكانات رفاهي و خدماتي دانشگاه اعضاي 

 مطلوب است.

 ( امكانات و تجهيزات موجود در گروه : ج

خط اينترنت دارد. ساير امكانات همچاون اورهاد،    4عدد كامپيوتر ، پرينتر و اسكنر بوده و  4اين گروه داراي 

اختصاصاي  ي نماياد . كتابخاناه  مشترک استفاده ماي پروژكتور بصورت  CDپروژكتور، اساليد و يديو واوپك، 

 عماومي بهداشت اتاق گروه كتاب دركتابخانه  260همچنين  .علمي نيز در دانشكده موجود است اعضاء هيئت

 وجود دارد.

 فضاي آموزشي :

ساير تجهيزات دانشكده مي باشد . عالوه بر كالس هاي آموزشي و عمومي عمده فضاي آموزشي گروه بهداشت 

بهداشاتي باراي كاارآموزي    هاي ، خانه هاي بهداشت و پايگاه ز بهداشتي درماني شهري، روستايياين از مراك

 استفاده مي شود .  عمومي دانشجويان بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (public health group) :   شت عمومیبهدا گروه
 

 

 اهداف و رسالت  

بهداشت  گروه

 عمومی

 



بهداشت عمومي شاخه اساسي علوم بهداشتي است و دانش آموختگان اين گروه در جهت حفاظت، ارتقاء و      

بازسازي سالمت افراد جامعه فعاليت مي كنند. دانش آموختگان اين رشته بايد مجهز به مجموعه اي از علاوم،  

 ند كه در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سالمت جامعه كاربرد دارد.مهارتها و اعتقاداتي گرد
 
 مقدمه : 

 

انسان در طول زمان در تالش بوده با به دست آوردن تجارب مختلف از نسلها و جوامع گوناگون بشاري      

 و كنترل بيماريها گام بردارد.« سالمت» به تدريج به سوي چگونگي تامين 

پيدايش مسايل جديدي از قبيل: شيوع بيماريها، بروز اپيدمي هاي مختلاف،  گسترش جوامع و صنعتي شدن با 

پيدايش مسايل مربوط به محيط زيست و محيط كار، مهاجرت ها، مسايل جمعيتي و مسايل مربوط به بهداشات  

از حيطه پزشاكي مبتناي بار درماان اساتقالل      « پزشكي پيشگيري» روان مواجه شده و به مرور زمان حيطه 

» فته است. پزشكي پيشگيري در مسير تكاملي خود با عنوان كلي بهداشت عمومي در حيطه هااي  بيشتري يا

 تكامل يافته است.« بهداشت براي همه » و نهايتا  « مهندسي اجتماعي» ، « كنترل بيماريها

 با ايجاد كارداني علوم بهداشتي با گارايش هااي بهداشات خاانواده و     5631) گروه بهداشت عمومي در سال 

يوساته  رشاته كارشناساي ناپ   5633از ساال   ارزه با بيماريها  در دوره هاي روزانه وشبانه آغاز بكاار كارد .  مب

نيزدوره كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي ابجاد شاد ودوره هااي كاارداني    5636از سال بهداشت عمومي و

 .حذف گرديد

 

 
 :(Values) ارزش ها

 

حق همه انسانها « سالمت» ما معتقديم كه برخخورداري از  باورها و ارزش هاي گروه بهداشت عمومي : -

، «جامعه نگر» ، « سالمت نگر» است. دانش آموختگام اين رشته و گرايش هاي مرتبط بايستي با بينش 

وبا استفاده از استراتژيها و تكنولوژي مناسب، جلب مشاركت مردم در امور، همكاريهااي  « آينده نگر» 

تن عدالت اجتماعي و اصل برابري انسانها و با در نظر گرفتن اولويتهاي ملي و بين بخشي و در نظر گرف

منطقه اي ، به ارايه خدمات مورد نظر بپردازند. ما اعتقاد داريم كه خدمات بهداشتي مي تواند به صورت 

صورت  ادغام يافته ارايه شود. لذا دانش آموختگان اين رشته بايستي اطالعات و توانمنديهاي الزم را به

 كسب نمايند.«  Multidisciplinary» چند پيشه اي 

 

 

 : (Mission)رسالت

 



رسالت گروه، بهداشت عمومي آموزش و تربيت نيروهاي آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مبااني و راهكارهااي   

 تامين، حفط و ارتقاء سالمت براي جامعه، خانواده و فرد است.
    

 : (Vision)چشم انداز 

 

ندگان رشته ها و گرايش هاي بهداشت عمومي ضمن تثبيت جايگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر فراگير

 نمايند.مي را ايجاد  هاساس اطالعات روز امكان جذب در بازار كار و رفع نياز جامع

 

 : Objectivesاهداف 

 

 آموزش و تربيت نيروهايي كه : -

، خانواده، فرد و با ارزيابي و ارزشايابي عوامال   با آگاهي و عملكرد همسو با نيازهاي محيط، جامعه (5

 خطر و مداخله و تغيير در سطح بهداشت محيط، جامعه، خانواده و فرد آشنا باشند.

از چگونگي اثرگذاري عوامل انساني، محيطي، اقتصادي و اجتماعي بر چگاونگي تاامين ، حفاط و     (2

 ارتقاء سالمتي در سطح مختلف آشنا باشند.

هاا، مراقبات از    از طريق نيازسنجي ها، آماوزش بهداشات، كنتارل اپيادمي     از چگونگي مداخله (6

 سالمت جامعه آگاهي داشته باشند. و تغيير در شاخصهاي سالمتي درارتباط باچگونگي تغذيه 

 
 : Rolesنقش ها 

 

دانش آموختگان گروه بهداشت عمومي در حرفه آينده خود در جامعه نقشهاي زير را بر عهده خواهند  -

 داشت:

 نقش آموزشي: آموزش بر افراد تحت پوشش -

 ( در عرصه هاي بهداشتي كشورHSRهاي كاربردي )نقش پژوهشي : كمك به پژوهش  -

نقش مراقبتي : شركت در برنامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ساطح كال    -

با عنايت به سطوح ساه گااه    مراقبت از مادران باردارو... ند مراقبت از رشد و تكامل كودكان،جامعه مان

 پيشگيري

 نقش اجرايي -

 

 : occupational Tasksوظايف حرفه ای 

 

 وظايف آموزش دانش آموختگان اين رشته و گرايش هاي مرتبط عبارتند از :( نقش آموزشي : -5



آموزش به كليه افراد تحت پوشش مراكز محل خدمت دانش آموخته) كمك در آماوزش بهداشات باه     -

 هورزان مامور به خدمت در مراكز مورد نظر(كاردانها و ب

 آموزش به مادران در دوران بارداري، شيردهي، يايسگي -

 آموزش و مشاوره پيش از ازدواج به افراد تحت پوشش -

 ( نقش پژوهشي-2

 ( در عرصه هاي بهداشتي كشورHSRكمك به پژوهشيهاي كاربردي ) -

 ارايه طرحهاي پژوهشي در زمينه پژوهشهاي كاربردي -

 در مصاحبه هاي پژوهشي و گردآوري داده هاي مورد نياز و تجزيه و تحليل نتايج كمك -

 ( نقش مراقبتي :-6

 مرتاقبت قبل و بعد از زايمان مادران  -

 مراقبت كودكان در دوران نوزادي، شيرخواري و قبل از مدرسه -

 پايش سالمت كودكان مدرسه اي بر حسب لزوم -

  MANA  ،ARI  ،CDD  ،EPIكمك و نظارت در اجراي برنامه  -

 ( نقش اجرايي :-4

 شركت در برنامه هاي بهداشت مدارس -

 ارايه خدمات تنظيم خانواده به افراد تحت پوشش -

 نظارت بر چگونگي تشكيل و تكميل پرونده براي خانوارهاي تحت پوشش -

 نظارت بر اجراي ارجاع موارد -

 ارد ضروريكمك به انجام ساير وظايف واحدهاي مراكز بهداشتي درماني در مو -

 ارايه خدمات پيشگيري و مبارزه با بيماريها -

 بررسي و نظارت بر نيازهاي تداركاتي مراكز ارايه خدمات  -

-  

 : Teaching-strategyهای آموزشی  استراتژی

 

آموزش تلفيقي ) استفاده از استراتژي استاد محوري يا شاگرد محوري بر هاي  بهره گيري از استراتژي -

 حسب نياز(

 از عرصه هاي عملي و واقعتي كار و عرصه هاي شبيه سازي شده بهره گيري -

( بار حساب ماورد و باا تاكياد بار        Problem Orientedاستفاده از شيوه هاي مبتني بر مسااله )   -

 پيشگيري 

 امتیازات کسب شده مربوط به ارزشیابی درونی دانشكده بهداشت گروه بهداشت عمومی 

امتيااااز  مالک عامل رديف

 مالک

كسب امتياز 

 شده
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 55 53 مالک رسالت و اهداف گروه -

 20 60 مالک مديريت گروه -

 4 6 مالک برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه -

 1 50 مالک روند توسعه منابع گروه -

 3 3(3) مالک آيين نامه ها و مصوبات -

 3 3 ء هيئت علمي در برنامه ريزيمالک مشاركت اعضا -

 3 50 مالک امكانات مالي مورد نياز گروه   -

 3 54 مالک فعاليت برون دانشگاه   -
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 50 52 مالک دوره هاي آموزشي و اهداف -

مالک تناسب رشته هاي تحصيلي با تخصصي اعضاء هيئات   -
 يعلم

54 55 

 3 50 مالک ضرورت بازنگري برنامه درسي و دوره آموزشي -

6 
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 50 50 مالک تركيب اعضاء هيئت علمي -

 50 50 مالک فعاليت هاي آموزشي -

 6 52 مالک فعاليت هاي پژوهشي هيئت علمي -

 4 3 مالک فعاليت اجرايي هيئت علمي -

 3 50 يئت علمي مالک ويژگي هاي عضو ه -

4 

جو
ش
دان
ل 
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ع

 

 3 53 مالک پذيرش و پيشرفت تحصيلي -

 4 6 مالک تركيب و توزيع دانشجويان -

 3221 50 مالک مشاركت دانشجو در برنامه هاي آموزشي گروه -

 52 52 مالک تعامل دانشجويان با اعضاء هيئت علمي -

يلي و باازار  مالک عالقه و آگاهي دانشجويان به رشته تحصا  -
 كار 

6 1/4 

 53 24 مالک نظر دانشجويان درباره گروه -

 6271 50 مالک فعاليت پژوهشي دانشجويان -

 

 
 
 

 

1
 

را ه ب ر د ه ا ي يا  د گ ي ر ي و   يا د د ه ي
 

 20 20 مالک الگوها و روش تدريس  -



 

 

 مقدمه :

 51 51 مالک استفاده از منابع و وسايل آموزشي -

 6 51 تحصيليمالک چگونگي ارزشيابي پيشرفت  -

 5021 51 مالک استفاده از بازخورد نتايج ارزشيابي  -

3
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مالک فضاهاي آموزشي و اداري گروه يا دوره و رشاته   -

 ها 

50 7 

 3 52 كتابخانه وسيستم اطالع رساني

 6 52 مالک امكانات و خدمات رايانه اي  -

 1/56 51 گاههامالک كارگاهها و آزمايش -

 51 51 مالک امكانات سمعي و بصري -

7
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 0  مالک كيفيت پايان نامه ها  -

 0 51 سمينارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه -

 3 52 مالک قراردادهاي پژوهشي -

3
 

ن
گا
خت
مو
ش آ

دان
 

 3 52 موختگانمالک ادامه تحصيل دانش آ -

مالک ارتباط گروه با دانش آموختگاان پاس از فاار      -

 التحصيلي

53 6 

 0 52 مالک مقاله و آثار علمي دانش آموختگان -

 6 6 مالک سرنوشت شغلي دانش آموختگان -

 3 6 مالک نظر مديران درباره توانايي هاي دانش آموختگان   -

 0 56 برنامه هاي آموزشي  نظرات دانش آموختگان درباره  -



دگرگوني هاي جمعيتي، افرايش شيوع بيماريهاي غيرواگير و مشكالت بهداشتي و تغيير سابك زنادگي،   

انفجار اطالعاتي در زمينه هاي مختلف پزشكي و بهداشتي و... از جمله تحوالتي هستند كه منجر به تغيير 

بق با شرايط جديد از الزامات تغيير و تحول در آموزش نياروي  در وظايف نيروهاي بهداشتي مي گردند. تطا

انساني موظف بوده و يكي از اهرم هاي اين تحول ارزشيابي و اعتبار بخشي است . ارزشيابي دروني با هدف 

ارتقاء كيفيت آموزش صورت گرفته و در نهايت منجر به قضاوت و يا توصيه ها و پيشنهاداتي در خصاوص  

 گروه مربوطه مي گردد. كيفيت آموزش در 

 

 دستورالعمل امتیازدهی و تعیین سطح مطلوبیت نشانگرها 

پس از تعيين عوامل ، مالک و نشانگرها براي هر يك از آنها بر اساس ميزان اهميت آن امتياز در نظر گرفته 

ز بندي شاده  مي شود براي هيئت عامل ارزيابي مالكها و نشانگرها تعيين شده كه بر اساس موارد زير امتيا

 است .

 امتياز مي باشد به شرح زير : 501مالک و  3رسالت ، اهداف و جايگاه سازماني ، كه داراي  5عامل 

امتيااز ) و   6امتياز ( ، مالک سوم  2امتياز ) نشانگر  6امتياز ( ، مالک دوم  2امتياز )و نشانگر  53مالک اول 

امتياز ) و هر نشاانگر   3امتياز ( ، مالک پنجم  2و هر نشانگر امتياز ) 50امتياز ( مالک چهارم    6هر نشانگر 

امتياز ( ،  2امتياز ) و هر نشانگر  50امتياز ( ، مالک هفتم  2امتياز  ) و هر نشانگر  3امتياز ( ، مالک ششم  2

 امتياز ( .  2امتياز ) و هر نشانگر  54مالک هشتم 

 در نظر گرفته شده اين امتياز به شرح زير : امتياز 64مالک كه  6برنامه هاي آموزشي  2عامل 

امتياز  50امتياز ( ، مالک سوم  2امتياز ) هرنشانگر  54امتياز ( ، مالک دوم  2امتياز )هر نشانگر 52مالک اول 

 امتياز (  2)هر نشانگر 

 امتياز به شرح زير : 10مالک كه  1هيئت علمي داراي  6عامل 

امتياز  52امتياز ( ، مالک سوم  1/2امتياز ) هرنشانگر  50از ( ، مالک دوم امتي 2امتياز)هرنشانگر 0مالک اول

 2امتياز )هار نشاانگر    50امتياز ( ، مالک پنجم  2امتياز )هر نشانگر  3امتياز ( ، مالک چهارم  2)هر نشانگر 

 امتياز (

 امتياز مي باشد به شرح زير : 60مالک و  7دانشجو داراي  4عامل 

 50امتيااز ( ، ماالک ساوم     6امتياز ) هرنشانگر  6امتياز ( ، مالک دوم  2ياز )و هر نشانگر امت 53مالک اول 

امتياز )هار   6امتياز ( ، مالک پنجم  2امتياز )هر نشانگر  52امتياز ( ، مالک چهارم    1/2امتياز )هر نشانگر 



امتياز ) و  50امتياز ( ، مالک هفتم  4امتياز      ) هر نشانگر داراي  24امتياز ( ، مالک ششم داراي  6نشانگر 

 امتياز (  1/2هر نشانگر 

 امتياز مي باشد به شرح زير : 31مالک و  4راهبردهاي يادگيري / بازدهي /داراي  1عامل 

امتياز  51امتياز ( ، مالک سوم  6امتياز) وهرنشانگر  51امتياز(، مالک دوم  2امتياز)هر نشانگر  20مالک اول 

 امتياز (  6امتياز )هر نشانگر  51امتياز ( ، مالک چهارم  6)هر نشانگر 

 امتياز مي باشد به شرح زير : 34مالک و  1امكانات و تجهيزات آموزشي داراي  3عامل 

امتيااز   52امتياز ( ، مالک سوم  2امتياز) وهرنشانگر  52امتياز(، مالک دوم  2امتياز )هرنشانگر 50مالک اول 

امتياز ) هر نشاانگر   51امتياز ( ، مالک پنجم  6امتياز )هر نشانگر  51، مالک چهارم  امتياز ( 2)هر نشانگر  

 امتياز (  6

 امتياز مي باشد به شرح زير : 41پايان نامه ها داراي سه مالک و  7عامل 

 52امتيااز ( ، ماالک ساوم     6امتياز )هرنشانگر  51امتياز( ، مالک دوم  6امتياز)وهر نشانگر  53مالک اول 

 امتياز (  6امتياز )هر نشانگر 

 امتياز مي باشد به شرح زير : 70مالک و  3دانش آموختگان كه داراي  3عامل 

 6امتيااز( ، ماالک ساوم     6امتياز )هرنشاانگر   53امتياز ( ، مالک دوم  6امتياز )وهر نشانگر  52مالک اول 

امتيااز ) هار    6امتياز ( ، ماالک پانجم    6ر امتياز )هر نشانگ 6امتياز ( ، مالک چهارم  6امتياز )هر نشانگر 

 امتياز مي باشد . 56امتياز ( و مالک ششم داراي  6نشانگر 
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شاخصهاي توسعه انساني و تسهيالت دانشكده بهداشت تا پايان شش ماهه 

 61دوم سال

 وضعيت موجود

 51 تعداد كل اعضا ي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي 

 56 تعداد كل اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي )رسمي و پيماني (

 2 (كل اعضاي هيئت علمي  ) طرح تعهداتتعداد 

 - تعداد كل اعضاي هيئت علمي غير جغرافيايي ) رسمي و پيماني (

 6 تعداد گروه هاي آموزشي 

 5 تعداد مربي

 6 تعداد استاد يار

 1 تعداد دانشيار

 - تعداد استاد

 7 تعداد رشته هاي تحصيلي موجود

 5 تعداد مراكز تحقيقاتي موجود

 - نسبت استاد به  كل اعضاء هيئت علمي

 0223 نسبت دانشيار به كل اعضاء هيئت علمي

 0233 نسبت استاديار به كل اعضاء هيئت علمي

 %500 مام وقت جغرافيايي نسبت اعضاء هيئت علمي ت

نسبت اعضاء هيئت علمي كه ازفرصت مطالعاتي استفاده نموده اند باه كال   

 اعضاي هيات علمي

- 

 رشته 5 تعداد رشته  محل جديد ايجاد شده طي سه سال اخير

 متر مربع 75/4 سرانه فضاي آموزشي



     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                   جدول برنامه ریزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني       

 نشانگر مالک ردیف
گردآوري  بزار  ا

 داده ها
 مسئول اجراء فعاليت

 زمان شروع
 زمان خاتمه

1-1 

مالالالالالالالک 

رسالالالت و 

اهالالالالدا  

 گروه

سالت و  - سند ر جود  و

 اهدا  در گروه 
    مطلوب

تعداد جلسات اعضاي  -

تدوین  مي در  يأت عل ه

 ه اهدا  گرو

    مطلوب

شالالالرنت نماینالالالده  -

دانشالالجویان در جلسالاله 

 شوراي آموزشي گروه 

بررسي جلسات با 

حضالالور نماینالالده 

 دانشجویان 

دعالالالالوت از 

نماینالالالالده 

 دانشجویان

مدیر 

 گروه
 در طول ترم

دسالالتورالعمه هالالاي  -

گروه  شده در  تدوین 

بالاله منرالالور بررسالالي 

ميالالزان تققالالد اهالالدا  

 گروه 

بررسالالي ميالالزان 

پيشالالرفت و نيالاله 

اهدا  منطبد  به

بالالالا برنامالالاله 

 عملياتي گروه

بررسالالالالالالي 

ميالالالالالالزان 

دستيابي به 

 اهدا 

گروه  مدیر 

و اعضالالالاء 

 گروه

در طول سال 

 تقصيلي

شده  - شكيه  سات ت جل

يأت  ضاي ه ضور اع با ح

علمالالي دانشالالجویان در 

خصالالوآ آشالالنایي بالالا 

 اهدا  گروه  

بررسالالالالالالالالالالي 

 صورتجلسات 
برگالالالالزاري 

منرم جلسات 

بالالا حضالالور 

اعضاء هيئت 

علمالالالالالي و 

اینالالالالده نم

 دانشجویان

 در طول ترم  مدیر گروه

تهيالالاله راهنمالالالاي   -

آموزش براي هر یك از 

مقاطع و رشته تقصيلي 

 در گروه 

ماي  سي راهن برر

 آموزشي موجود
تهيالالالالالالاله 

راهنمالالالالاي 

آموزشالالالالالي 

بالالراي هالالر 

مقطالالالالالع و 

 رشته

مالالدیر گالالروه بالالا 

همالالاهنگي معاونالالت 

مدیرنه  شي و  آموز

 آموزشي

 در طول سال 

و  تصریح قابليت ها -

صالالالحيت هالالاي مالالورد 

انترالالالار از دانالالالش 

 آموختگان

بررسالالي نرالالرات 

دانشالالالالجویان و 

 دانش آموختگان 

ارائالالالالالاله 

اطالعاتي به 

دانشالالجویان 

از شروع در 

تالالالالالرم در 

رابطالاله بالالا       

مهارت هایي 

نالاله بایالالد 

 نسب نند . 

) مالالالدیر گالالالروه و 

 اعضاء هيئت علمي (
 

در طالالالالالول 

دوره 

 آموزشي

وجالالود نرالالام مالالدون  -

پالالایش        برنامالاله بالالراي

شي  هاي آموز مه  برنا

مبتنالالي بالالر اهالالدا  و 

 رسالت 

پایس  ست  چك لي

برنامالالاله هالالالاي 

 آموزشي 

تكميالاله چالالك 

 ليست 
آمالالوزشا امورفالالار  

هاي  صيالن گروه التق

آموزشي)توضالالالالاليقا  

درحالالال حاضالالر چالالك 

ليست وجود ندارد.( 

منرم  طور  ليكن ب و

 در طول سال 



    

 رسالت ، اهداف ، جايگاه سازماني -

. 

 

 

 

 

 

 مي باشد . 11امتياز از  11امتياز كسب شده در اين مالك       -

 

       ميگروه آموزشي : بهداشت عمو      جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني                  

 رسالت ، اهداف ، جايگاه سازماني -               

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف

 زمان خاتمه
وجود يك نفر دانشايار   C.Vبررسي  مرتبه علمي مدير گروه     - مالک ، مديريت گروه     2-5

 در گروه
 __ ندارد

    مطلوب حضور مدير گروه    -
رعاياات مقااررات و آيااين نامااه هاااي  -

 آموزشي  
    مطلوب

تشكيل به موقع كالس هاي درسي بار   -
اساس برناماه درساي مادون و تقاويم     

 دانشگاهي 

    مطلوب

رعايت آيين ناماه در خصاوص اراياه     -
 دروس اعضاي هيأت علمي  

    مطلوب

برقراري نظام و همااهنگي در گاروه      -
به موقع و كامل هيأت علمي  براي حضور

 و كاركنان در محل   

    مطلوب

تشااكيل ماانظم جلسااات شااوراي    -
 آموزشي گروه  

انجام مانظم جلساات    صورتجلسات گروه  
 گروه  

ماادير گااروه و اعضاااء 
 هيئت علمي

 در طول ترم  

شجویان  شرفت دان پي

سب  مرات ن ساس ن برا

شدهانسالالبت مشالالروطي 

انسالالالالالالالالالالالالالبت 

راجياپذیرفتالالالاله اخ

شالالالدگان درمقالالالاطع 

بالالارتر انجالالام مالالي 

 پذیرد .
 



بررسااااي سيسااااتم  نظارت بر سيستم مديريت اطالعات    -
 مديريت اطالعات

راه اناادازي سيسااتم  
ديريت اطالعاااات مااا

 الكتروني

مدير  –معاون آموزشي 
 گروه

 در طول سال  

ميزان رضايت هيأت علمي از برنامه ها      -
 و فعاليت هاي مديريت گروه   

    مطلوب

ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ها  -
 و فعاليت هاي مديريت گروه  

بررسي رضايت منادي  
 دانشجويان  

اجاااراء پرسشااانامه  
 نجيرضايت س

ماادير گااروه و اعضاااء 
 هيئت علمي

 در طول ترم  

    مطلوب مستندات شرح وظايف هيأت علمي  -
ماادير گااروه و اعضاااء  انجام ارزشيابي دروني بررسي ارزشيابي دروني انجام مستمر ارزيابي دروني گروه   -

 هيئت علمي  
در طااول سااال  

 تحصيلي  
گاازارش عملكاارد و فعالياات هاااي    -

 روه آموزشي در گ
ماادير گااروه و اعضاااء  تهيه عملكرد بررسي عملكرد

 هيئت علمي
در پايان هر سال 

 تحصيلي  
دارا بودن برنامه مدون جهت مشاركت  -

 هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي  
    مطلوب

دارا بودن برنامه مدون جهت مشاركت  -
 دانشجو در برنامه ريزي آموزشي  

 در طول ترم   مدير گروه و اعضاء   دون تهيه برنامه م بررسي برنامه

 امتياز مي باشد . 01امتياز از  01نه امتياز نسب شده در این مالك                    

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                                        جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي درون           

 رسالت ، اهداف ، جايگاه سازماني         
 

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

مااالک ، رونااد  4-5

توسااعه منااابع 

 گروه  

روند توسعه تعداد اعضااي   -

 هيأت علمي  

بررسااي پساات هاااي گااروه در 

 چارت دانشكده 

مادير  معاون آموزشاي و   ترميم چارت

 گروه

 در طول سال 

روند تبديل وضعيت اعضاي  -

 سال اخير  1هيأت علمي در 

بررسي پروناده اعضااء هيئات    

 علمي 

معاون آموزشاي و مادير    بررسي وضعيت ارتقاء

 گروه

 در طول سال 

تدوين برنامه توسعه نيروي  -

انساني متخصص ماورد نيااز   

 سال آينده   1گروه در 

ياروي  بررسي برناماه توساعه ن  

 انساني

تدوين برنامه توسطعه ) در حاال حاضار بار    

اساس جداول وبا احتساب سرانه دانشجويي 

 اقدام گرديده است . 

معاون آموزشاي و مادير   

 گروه 

 در طول سال 

 در طول سال  مدير گروه  تدوين برنامه مادون توساعه فعاليات هااي     بررسااي برنامااه ماادون توسااعه تدوين برنامه مادون باراي    -



توسعه فعاليتهاي آموزشاي و  

 پژوهشي گروه 

آموزشي و پژوهشي ) در حال حاضار طباق    وهشيفعاليت هاي آموزشي و پژ

برنامه عملياتي حاوزه پژوهشاي دانشاكده    

 اقدام مي شود .

روند توسعه منابع فيزيكي ،  -

سال  1امكانات و تجهيزات در 

 اخير

بررسي برنامه عملياتي در حوزه 

ي و توساااعه فضااااي فيزيكااا

 تجهيزات

توسعه منابع فيزيكي و تجهيازات بار طباق    

 برنامه عملياتي 

ماادير گااروه معاوناات   

 آموزشي

 در طول سال 

 امتیاز می باشد 10از  5کل امتیاز کسب شده در اين مالك                         
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آيين نامه هاا و مصاوبات    1-5

 گروه 

مدون در گروه باراي   وجود آيين نامه ها و ضوابط -

 دروس و پايان نامه ها  

بررسي فايل از روي صافحه  

 وب دانشكده

تهيه و نگهداري آيين نامه ها 

 و ضوابط

 در طول سال مدير گروه

نظارت بر كار مديران گروه و  اجراي آيين نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه   -

 اعضاء هيئت علمي گروه

 بررسي عملكرد و مدير گروه

 آموزشي

 در طول سال  معاون آموزشي

وجود دستورالعمل نحوه نگاارش پاياان      ناماه     -

 هاي دانشجويان    

گروه دانشاجوي تحصايالت   

 تكميلي ندارد .

__ __ __ 



رعايت و پايبندي اعضاي هيأت علمي و كاركناان   -

 به آيين نامه ها و ضوابط موجود

نظارت بر اعضاء هيئت علمي 

 و كاركنان

ررسي عملكرد اعضاء هيئت ب

 علمي و كاركنان  

 معاون آموزشي 

 مدير گروه

 در طول سال 

     

              

ياز از  6                                  مالك  6امت ین  ست ) ا شده ا سب  ياز ن صيالت  8امت شجو ا تق شتن دان يه ندا به دل نه  ياز دارد  امت

 امتياز تعدیه شد . ( 6تكميلي به 
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اي هياأت  مشاركت اعضا  3-5

علمااي در برنامااه رياازي 

 آموزش 

نحوه مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم  -

 برنامه هاي آموزشي  

مطلوب و منطبق با تقويم 

 دانشكده 

تشااكيل جلسااات 

 گروه 

 در طول ترم تحصيلي مدير گروه اعضاء

ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم  -

 برنامه هاي آموزشي و سرفصل دروس  

 لوب مط

برنامه آموزشي باا نظار   

تشااكيل جلسااات 

 گروه

 در طول ترم تحصيلي با هماهنگي اعضاء گروه



اعضاء و در گروه تنظايم  

 مي شود طبق سرفصل

نظارت شوراي گروه بر نحوه ي ارايه دروس و  -

تشكيل منظم كالسها و مسايل آموزشاي تارم   

 جاري   

 مطلوب 

و با هماهنگي مدير گروه 

 ه و آموزش دانشكد

 در طول ترم تحصيلي مدير گروه نظارت

معيارهاي كيفيات پاياان ناماه و طرحهااي      -

 پژوهشي

تهيه آياين ناماه و    بررسي آيين نامه 

معيااااار هاااااي 

 پژوهشي

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي

 در طول سال تحصيلي 

)گروه بهداشت عمومي در این مالك به دليه نداشتن  امتياز مالك نسب گردیده است 8امتياز از  6در این مالک                      

 امتياز نمي تواند اخذ نند 6تكميلي بيش از  تدانشجو تقصيال
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7

-

5 

ه از طريق دانشاكده  اعتبار مالي مشخص گرو - امكانات مالي مورد نياز گروه 

 و دانشگاه  

همااهنگي مادير گااروه و    مطلوب 

 رياست دانشكده

ماادير گااروه و مساائولين 

 دانشكده

 در طول ترم

جذب منابع مالي خاارج از دانشاگاه توساط     -

 گروه   

بررسي برناماه هاا باراي    

 جذب منابع 

جذب منابع و ارتبااط باا   

 ساير بخش ها

 در طول سال مدير گروه اعضاء



وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن  -

 بودجه گروه   

بررسااي برنامااه مااالي )  

بودجه گروههاي آموزشي 

متمركااااز در بودجااااه 

 دانشكده است . 

 در طول سال مدير گروه و اعضاء تهيه برنامه مالي گروه 

كفايت بودجه گروه باراي تاامين امكاناات و     -

 تجهيزات مورد نياز 

    مطلوب 

سرانه هزيناه هااي آموزشاي باه تفكياك         -

 دانشجو ،    دوره ها و رشته ها 

تااادوين سااارانه هااااي  بررسي سرانه هاي هزينه 

 دانشجويي دو گروه 

ماادير گااروه و معاااون   

 آموزشي

 در طول سال 

 
ميباشدامتياز  11امتياز از  6امتيازنسب شده در این مالك  
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مالک ، فعاليت هااي بارون    3-5

 دانشگاهي  
ت علمي كاه در مشااوره و   تعداد اعضاي هيأ -

راهنمايي پايان ناماه هاا باا سااير گروههااي      

 دانشكده و دانشگاه همكاري دارند .  

بررسي ميازان مشااركت   

 اعضاء هيئت علمي
بررسي ميزان عملكارد و  

 سوابق
ماادير گااروه و معاااون   

 آموزشي
 در طول ترم

تعداد اعضاي هيأت علمي كه در اراياه دروس   -

ودانشاگاه و ساازمانهاي    با ساير دانشكده هاا 

 ذيربط همكاري دارند .   

 __ __ __ مطلوب



ميزان همساويي فعاليتهااي بارون گروهاي      -

 اعضاء با رسالت و اهداف گروه و تخصص آنها    
 __ __ __ مطلوب

تعداد اعضاي گروه كه در جلسات مشاوره اي  -

 سازمانهاي ذيربط وانجمن ها شركت مينمايند . 
 در طول سال مدير گروه بررسي عملكرد ت بررسي جلسا

ميزان اعتبار جذب شده توسط دساتگاههاي   -

 ذيربط از طريق همكاري اعضاي هيأت علمي  
بررسي اعتباارات جاذب   

 شده
تعيااين مياازان اعتبااارات 

 جذب شده
 در طول سال مدير گروه

تعداد ساعاتي كه اعضاي گاروه در جلساات    -

بمنظاور خادمات   ساير سازمانها و انجمان هاا   

 مشاوره اي شركت مي كنند .

 در طول سال  مدير گروه تعيين تعداد ساعات بررسي ميزان همكاري

تعداد ساعاتي كاه اعضااي گاروه در سااير      -

دستگاهها و سازمانها به فعاليت هااي خاارج از   

 تخصص خود مي پردازند . 

    مطلوب

 

 می باشد . 11امتیاز از  8امتیاز کسب شده در اين مالك    
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دوره هاي آموزشي و اهداف  5-2

 آن   

وجود برنامه ها و دوره هاي جديد آموزشي  -

 و بازآموزي بر اساس نيازها  

 نسبتا  مطلوب 

 مصاحبه نظرسنجي 

مصاحبه با مدير گاروه و  

اجراء نظرسنجي در مورد 

 مهارت ها 

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي 

 در طول ترم



 نسبتا  مطلوب  انطباق دوره ها با اهداف و رسالت گروه    -

بررسي  رسالت و اهاداف  

 گروه

بررسي رسالت و اهاداف  

گااروه در مااورد انطباااق 

 دوره ها

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي 

 در طول ترم

كفايت برنامه درسي در ايجاد پاياه علماي    -

 قابل قبول ) ارتقاء دانش ( در دانشجويان     

 نسبتا  مطلوب 

 نظرسنجي و ارزشيابي 

اجراء آزماون هااي دوره   

اي و كاااااااارآموزي و 

 نظرسنجي

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي 

 در پايان هر دوره

كفايت برنامه درسي در ارتقااء مهاارت هاا          -

 ) انجام قابليت هاي كار ( 

 نسبتا  مطلوب 

 نظرسنجي و ارزشيابي

 Logاجراء آزمون ها و يا 

book  مهااارت عملااي و

 كارآموزي

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي 

 در پايان هر دوره

كفاياات برنامااه در ايجاااد تعهااد ، اخااالق      -

 حرفه اي و مسئوليت پذيري   

 نسبتا  مطلوب 

 مصاحبه نظرسنجي

انجااااام مصاااااحبه و  

نظرسنجي دانشجويان در 

 حيطه نگرش

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي 

 هر ترم يا دوره در پايان

     

 ارزشيابي دروني اين مالک نياز به اجراء آزمون هاي دوره اي و اجراء چك ليست و ياLook book . مهارت عملي دارد 
 امتياز اخذ گردید 11امتياز  10در این مالك از نه           
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تناسب رشته هاي تحصيلي باا   2-2

 تخصص اعضاي هيأت علمي    

تحصايلي گاروه باا تخصاص     تناسب رشته هاي  -

 اعضاي هيأت علمي    

 مطلوب  

 بررسي مصاحبه و مشاهده 

__ __ __ 

تناسب رشته هاي تحصيلي با تعداد اعضاء هيأت  -

 علمي   

 مطلوب  

 بررسي مصاحبه و مشاهده

__ __ __ 



تناسب رشته هاي تحصيلي با بودجه و منابع مالي  -

      اختصاص داده شده به رشته هاي تحصيلي 

 نسبتا  مطلوب  

 بررسي مصاحبه و مشاهده

بررسااي وضااعيت موجااود و 

تامين بودجه مطابق برناماه  

 عملياتي

مدير گروه و معاونات آموزشاي   

 دانشكده و دانشگاه

 در طول سال

تناسب رشاته هااي تحصايلي گاروه باا تعاداد        -

 كاركنان و كارشناسان 

 مطلوب  

 بررسي مصاحبه و مشاهده

__ __ __ 

ناسااب رشااته هاااي تحصاايلي بااا امكانااات   ت -

 آزمايشگاهي    

 مطلوب  

 بررسي مصاحبه و مشاهده

تهيااه كااامپيوتر جهاات راه 

اناادازي سااايت دانشااكده و 

 تامين كتب مورد نياز 

مدير گروه و معاونات آموزشاي   

 دانشكده و دانشگاه

 

، زباان   ITوجود دروس غير مارتبط باا رشاته )     -

 انگليسي ، روش تحقيق (  

 طلوب م 

 بررسي مصاحبه و مشاهده

مدير گروه و معاونت آموزشي باا   برگزاري كارگاههاي آموزشي 

 هماهنگي ساير گروههاي مرتبط 

 

 وجود و ارايه واحدهاي انتخابي يا غير محور  -

 (NON CORE  ) 

مطلوب )بررسي سار فصال   

 دوره(  

 بررسي مصاحبه و مشاهده

__ __ __ 

 بايد بازنگري شود .سب تعداد اعضاء هيئت علمي با رشته تحصيلي در حال حاضر تعداد عضو هيئت علمي گروه طبق سرانه استاندارد مطلوب است و سرانه تعريف شده در مورد تنا             

 امتیاز تعیین شده . 11امتیاز از  11کسب   در اين مالك ،            
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ضاارورت بااازنگري برنامااه  6-2

 اي آموزشي درسي و دوره ه

تناسب برنامه هاي درسي با نيازهااي   -

 جامعه از نظر هيأت علمي     

تطبيق محتوي دروساي باا   

 اهداف 

تطبيق محتوي دروس با اهداف 

دوره و دساااتورالعمل هااااي 

كشااوري و فعالياات اجرايااي  

مدير گروه و اعضاء هيئت 

علماااي و كارشناساااان 

 شبكه 

 در طول سال 



 شبكه بهداشت و درمان 

تناسب برنامه هاي درسي با نيازهااي   -

 جامعه از نظر دانشجو     

بررساااي محتاااواي دروس و  پرسشنامه نظرسنجي

انطباق با نيااز جامعاه ضامن    

برگزاري شوراي برنامه ريازي  

 درسي

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي با دانشجويان 

 در طول سال 

تناسب برنامه هاي درسي با نيازهااي   -

 دانش آموختگان            جامعه از نظر

اجراء پرسشانامه نظرسانجي    پرسشنامه نظرسنجي

 براي دانش آموختگان

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي و فار  التحصيالن 

در پايااان هاار مقطااع   

 تحصيلي

انطباق دروس با آخرين دستاوردهاي  -

 رشته  

مقايسه سرفصل با آخارين  

 دستورالعمل وزارتي 

مقايسااااه سرفصاااال بااااا 

 دستورالعمل 

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي

 در طول سال 

توجه اعضاي هيأت علمي به سرفصل  -

 هاي مصوب دروس    

بررساااي طااارح درس و  

 سرفصل

مقايسه سرفصل دروس با طرح 

درس اساتيد و نظارت بر اجراء 

 آن 

ماادير گااروه معاوناات   

 آموزشي 

 در طول هر ترم 

 جلسات مشترک در گروه با دانشجويان برگزار شده است .در مورد اين نشانگر             

 امتياز مالك مي باشد. 11امتياز از  6امتياز نسب شده                   
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تركيب اعضاي هيأت علمي گروه از نظار مرتباه    - تركيب اعضاي هيأت علمي  6 - 5

 علمي      

 مطلوب  

بررسي سوابق اعضاء هيئات  

 علمي

جذب هيئت علمي در مرتبه 

 استادياري

 آموزشي مدير گروه 

 معاونت آموزشي دانشكده

 در طول سال 

نسبت اعضاي هيأت علماي باه دانشاجويان باه      -

 تفكيك مقاطع      

متناسب با تعداد دانشجويان  مطلوب

عضو هيئت علماي موجاود   

 است .

__ __ 

كليه اعضااء هيئات علماي     مطلوب نسبت اعضاي هيأت علمي تمام وقت به پاره وقت             -

تمام وقت جغرافياايي   گروه

 هستند .

__ __ 

تناسب هيأت علمي با رشته هاي تحصيلي و دوره  -

 هاي تحصيلي   

مطلااوب بررسااي سرفصاال 

دروس و انطباااق بااا رشااته 

 اعضاء هيئت علمي 

بررسااي سرفصاال دروس و  

سااوابق تحصاايلي اعضاااء  

 30هيئت علماي بيشاتر از   

درصد دروس توسط اعضااء  

 ارايه مي شود .

 مدير گروه آموزشي 

 معاونت آموزشي دانشكده

 در طول سال

ميزان استفاده و استقبال گروه از اعضاي هياأت   -

 علمي مدعو ) برتر و ... (     

مطلااوب بررسااي وضااعيت  

دروس ارايااه شااده توسااط 

 اعضاء رسمي و مدعو

بررسي وضعيت دروس اراياه  

شده توساط اعضااء هيئات    

 علمي رسمي و مدعو

 موزشي مدير گروه آ

 معاونت آموزشي دانشكده

 در شروع هر ترم 

      



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف

 زمان خاتمه

تعداد واحدهاي تدريس شده اعضاي هيأت علمي  - فعاليت هاي آموزشي  6 - 2

 در هر ترم بطور متوسط      

 مطلوب  

 ابال  هاي آموزشي

 شروع هر ترم  بررسي ابال  هاي آموزشي

هاي تدريس شده اعضاي هياأت بار   تناسب واحد -

 اساس تخصص        

 مطلوب  

ابااال  آموزشااي ، ماادارک  

 تحصيلي از اعضاء

تطبيااق دروس بااا ابااال    

 آموزشي

__ __ 

پايان نامه هاي اساتيد راهنما از نظر تعداد پاياان   -

 نامه ها            

ايااان گاااروه دانشاااجوي 

تحصيالت تكميلي در حاال  

 حاضر ندارد .

__ __ __ 

متوسط تعداد كارگاههاي گذرانده شده هيأت    -

 سال اخير     2علمي در 

 مطلوب 

گأأأأأواهي كارگاههأأأأأا    

 دعوتنامه  

گواهي كارگاه اعضاء هيئت 

   EDOعلمي در پر نأده  

 دعوتنامه  

مأأأدگر گأأأر ه  ل م أأأئول 

EDO ل معا نت آموزشي 

 

 در پاگان هر ترم 

      

 است  امتياز نسب شده  11تياز  ام 11در این مالک از             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                    يابي دروني جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزش           

 هيأت علمي عامل  –       

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

عاليت هاي پژوهشي هيأت ف 6 - 6

 علمي  

سرانه تعداد طرح هاي پژوهشي پايان  -

 سال گذشته        2يافته در 

 مطلوب 

C.V بااه روز شااده اعضاااء

  

بررسي طارح هااي پژوهشاي    

 اساتيد C.Vمتناسب با 

ماادير گااروه و ماادير  

 پژوهشي دانشكده 

سال گذشاته و در   2در طول 

 هر ترم

شاده  متوسط تعاداد كتااب منتشار     -

توسط عضو هيأت علمي ) تأليف و ترجمه 

 سال گذشته          6( در 

 مطلوب

C.V به روز شده اعضاء 

 

ماادير گااروه و ماادير   بررسي پرونده و كتب ثبت شده

 پژوهشي دانشكده

سال گذشاته و در   6در طول 

 هر ترم

تعداد مقاالت چاا  شاده اعضااء در     -

مجالت معتبر علمي / پژوهشي ) داخلي 

 سال گذشته              6رجي ( در و خا

 مطلوب 

C.V به روز شده اعضاء 

بررسي مقاالت چاا  شاده در   

C.V  و 

Ofic  اعضاء 

ماادير گااروه و ماادير  

 پژوهشي دانشكده

سال گذشاته و در   6در طول 

 هر ترم

تعداد مقاالت اراياه شاده در مجاامع     -

 سال گذشته      2علمي داخلي و خارجي در 

 مطلوب

C.V روز شده  به 

به روز شده اعضاء  Oficبررسي 

 هيئت علمي 

ماادير گااروه و ماادير  

 پژوهشي دانشكده

سال گذشاته و در   2در طول 

 هر ترم

سرانه تعاداد داوري مقااالت و كتااب     -

 توسط اعضاي هيأت علمي  

 مطلوب 

 گواهي هاي پژوهشي

بررسي گواهي پژوهشي اعضااء  

 مربوط به امتيازات كسب شده 

ه و ماادير ماادير گاارو

 پژوهشي دانشكده

 در طول هر ترم

عضويت در هيأت هاي اجرايي و علمي  -

سااال  6ساامينارها و كنفاارانس هااا از 

 گذشته 

 نسبتا  مطلوب 

 گواهي هاي ارايه شده

بررسااي گااواهي شااركت در   

 سمينارها و كنفرانس ها 

ماادير گااروه و ماادير  

 پژوهشي دانشكده

 در طول هر سال 

امتیاز کسب شده است . 9 امتیاز  11ر اين مالك از د 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                             هاي ارزشيابي دروني دول برنامه ريزي فعاليتج            

 هيأت علمي عامل  –          

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 هزمان خاتم

فعاليت هاي اجرايي هياأت   6 - 4

 علمي  

ميزان عضويت در انجمن هاي علمي ) داخلي و  -

 خارجي (       

 نسبتا  مطلوب 

 گواهي ها و ابال  ها 

بررساااي گاااواهي و  

مسااتندات مربااوط بااه 

 عضويت 

 در طول هر ترم  مدير گروه 

مياازان عضااويت در هيااأت هاااي ممتحنااه و   -

 ارزشيابي         

 مطلوب  نسبتا 

 گواهي و ابال  ها

بررساااي گاااواهي و  

مسااتندات مربااوط بااه 

 عضويت

 در طول هر ترم مدير گروه 

ميزان عضويت در شوراهاي خارج از گاروه در   -

 سطح دانشكده و دانشگاه              

 نسبتا  مطلوب 

 گواهي و ابال  ها

بررساااي گاااواهي و  

مسااتندات مربااوط بااه 

 عضويت

 ترم در طول هر مدير گروه 

همكاري در فعاليت هاي اجراياي در خاارج از    -

 دانشگاه     

 __ __ __ نامطلوب

     

 اعضاء هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي فعاليت خارج از دانشگاه به جزء همكاري در موارد پژوهشي نمي توانند داشته باشد .          
 ه است .امتياز نسب شد 0امتياز مالك  8از نه           

 

 

 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                   رزشيابي دروني                                   جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ا            

 هيأت علمي عامل  –           

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 خاتمهزمان 

ويژگي هااي عضاو هياأت     6 - 1

 علمي و روند ارتقاء  

 مطلوب  سن اعضاي هيأت علمي       -

 

د ساال دار 30زيار عضو  يك

ساال   40ودو عضو ديگرزير 

 هستند

__ __ 

وضعيت استخدامي اعضاي هياأت   -

 علمي         

يك عضو رسمي ودو عضاو   مطلوب نسبتا

 مي باشند پيمانيديگر

__ __ 

علمي اعضااي هياأت علماي         رتبه -

          

 مطلوب 

 پرونده اساتيد

مدير گروه و اعضاء هيئت  بررسي پرونده اساتيد

 علمي

 در طول هر ترم

 نسبتا  مطلوب ارتقاء اعضاي هيأت علمي       -

 C.Vپرونده اساتيد و 

مدير گروه و اعضاء هيئت  بررسي پرونده اساتيد

 علمي

 در طول هر ترم

 __ __ __ مطلوب فيع اعضاي هيأت علميتر -

 

 امتیاز است . 10از  6کل امتیار کسب شده دراين مالك         

 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                        روني جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي د           

 دانشجوعامل  -           

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت گردآوري داده ها ابزار نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

پذيرش و پيشرفت تحصيلي  5-4

 دانشجويان

وجود برنامه و سياست هاي انتخاب و پذيرش  -

 دانشجو      

 __ __ __ مطلوب 

ميانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شاده   -

 در مقاطع مختلف       

 مطلوب 

اني مرتبط با پذيرش كاارد 

به كارشناسي نامطلوب در 

خصوص پذيرش اولياه در  

 كنكور سراسري

__ __ __ 

تناسب دانشجويان پذيرفته شده تحصايالت   -

 تكميلي به تعدد اعضاي هيأت علمي             

 __ __ __ تحصيالت تكميلي نداريم 

ميزان دانشجويان استفاده كنناده از باورس    -

 تحصيلي    

 __ __ __ داريم تحصيالت تكميلي ن

ميزان دانشاجويان اساتعدادهاي درخشاان     -

 گروه به نسبت كل دانشجويان     

 نسبتا  مطلوب 

جماااع آوري اطالعاااات 

 مربوط به نمرات 

بررساااااي كارناماااااه 

 دانشجويان 

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي

 در پايان هر ترم 

تناسب تعداد پذيرفته شدگان با امكاناات و   - 

 آموزشيتجهيزات 

 مطلوب 

 با توجه به امكانات موجود 

توساااعه آزمايشاااگاه و  

 تجهيزات

گروه با هماهنگي رياسات  

 دانشكده

 در طول ترم 

ميانگين معدل دانشجويان گروه بار حساب    -

 مقاطع تحصيلي

جماااع آوري اطالعاااات 

 مربوط به نمرات 

ماادير گااروه و آمااوزش   محاسبه معدل

 دانشكده

 در پايان هر ترم

 –انصارافي   –ت دانشجويان مشاروطي  نسب -

اخراجاي باه كال دانشاجويان در هار مقطاع       

 تحصيلي

اعضاااء هيئاات علمااي و   بررسي پرونده دانشجويان درصد و مطلوب 50كمتر از 

 آموزش

 در پايان هر ترم 

 تياز اخذ شده استما8است که 16نه نمره مالك     

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                  ني ي فعاليتهاي ارزشيابي دروجدول برنامه ريز        

 دانشجوعامل          
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 يف
 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک

 زمان خاتمه

توزيع دانشجويان پذيرفته شده در مقااطع   - تركيب و توزيع دانشجويان 2-4

اساس ماهيات رشاته و    تحصيلي مختلف ) بر

 تعداد هيأت علمي تنظيم مي شود (       

جمااع آوري اطالعااات از 

 آموزش

 نسبتا  مطلوب 

 فقط كارشناسي داريم 

 بررسي آمار دانشجويان 

 توسعه تحصيالت تكميلي

 مدير گروه و آموزش 

معاونت آموزشي و مادير  

 گروه

 در هر ترم 

 در طول ترم

ر در هر رشته نسبت دانشجويان پسر و دخت -

تحصيلي ) بر اسااس ماهيات رشاته تنظايم           

 مي شود . (        

 نامطلوب 

معمااوال  دخترهااا بيشااتر 

پذيرفتااه شااده انااد و   

سااااهميه در اختيااااار 

 دانشكده نيست

__ __ __ 

 __ __ __ __ تعداد فار  التحصيالن در هر مقطع و رشته               -

     

 امتیاز مالك می باشد 9از  1از کسب شده امتیمع  ج          

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي              وني جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي در           

 دانشجو-            

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

و در   برنامه مشاركت دانشج 6-4

 هاي آموزشي گروه

درصد دانشجويان شركت كننده در ارزشيابي  -

 استاد       

    مطلوب

شركت دانشجويان در جلسات برنامه ريازي   -

 آموزشي        

 نسبتا  مطلوب 

 بررسي صورتجلسات

برنامااه رياازي در جهاات 

مشاركت بيشاتر نمايناده   

 دانشجويان 

 ز شروع هر ترمدر قبل ا مدير گروه و آموزش 

درصد دانشجويان شركت كننده در     فعاليت  -

هاي فوق برنامه ) المپيادهاي علمي ، ورزشاي ،  

تفريحي ، زيارتي و انجمان   –اردوهاي فرهنگي 

 هاي علمي ( به نسبت كل دانشجويان

 مطلوب 

 بررسي ميزان مشاركت

جمااع آوري اطالعااات از  

معاونااات دانشاااجويي و 

 فرهنگي و آموزشي

 در طول ترم دير گروه و آموزش م

درصد دانشجويان شركت كننده در     كالس  -

و  IT  ،ICDLهاي مهارت هاي فاوق برناماه )   

 زبان 

بررسي اطالعات مربوط به 

 كارگاههاي برگزار شده 

تعيااين درصااد شااركت  

 كنندگان

 در طول ترم  مدير گروه و آموزش 

 کسب شده استامتیاز  10امتیاز از6215در اين مالك    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گروه آموزشي بهداشت عمومي                                   فعاليتهاي ارزشيابي دروني  جدول برنامه ريزي          

 دانشجوعامل  -           



 

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

ويان با اعضاي تعامل دانشج 4-4

 هيأت علمي

اختصاص زماان مشاخص باراي مشااوره و      -

 راهنمايي پايان نامه توسط استاد و اعالم آن        

 تحصيالت تكميلي نداريم 

مشااااوره دانشاااجويي  

 مطلوب

   

امكان دسترسي دانشجويان باه اسااتيد در    -

 زمان هاي اعالم شده         

مطلااااوب ) مشاااااوره  

برنامه  دانشجويي ( بررسي

 هاي زمانبندي اساتيد

 در طول ترم  مدير گروه نظارت بر حضور منظم

رضايت دانشجويان از ميزان و نحوه راهنمايي  -

 و مشاوره اعضاي هيأت علمي 

 مطلوب 

 اجراء نظرسنجي

   

توجه هيأت علماي باه سااعات مالقاات باا       -

 دانشجويان در دفتر كار  

 مطلوب

 بررسي برنامه زمانبندي

   نظارت بر حضور منظم

ميزان مشاركت دانشاجويان در طارح هااي     -

 پژوهشي

برنامااه رياازي در جهاات  مطلوب

 توسعه طرح هاي پژوهشي

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي

 در طول ترم 

تعداد مقاالت علمي مشترک دانشاجويان باا    -

 اعضاي هيأت علمي 

برنامااه رياازي در جهاات  مطلوب

 يتوسعه طرح هاي پژوهش

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي

 در طول ترم 

 امتياز نسب شده است . 10امتياز از 10در این مالك    

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                     جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني            

 دانشجو عامل          

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها گرنشان مالک رديف
 زمان خاتمه

عالقه و آگاهي دانشاجويان   1-4

به رشته تحصايلي و باازار   

 كار

معرفااي مشخصااات رشااته تحصاايلي بااه   -

 دانشجويان جديدالورود        

 مطلوب 

 برگزاري جلسات توجيهي

جمااع آوري گزارشااي از 

 اعضاء هيئت علمي

عضاء هيئت مدير گروه و ا

 علمي

در طول تارم و اول تارم   

 براي جديدالورود 

 نامطلوب بررسي عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي          -

مصاااحبه حضااوري بااا  

 دانشجويان 

اجاااراء مصااااحبه ياااا 

 پرسشنامه 

ماادير گااروه و اساااتيد  

 مشاور 

در طول ترم براي مقااطع  

باالتر و در اول ترم باراي  

 جديدالورود 

گاهي دانشجويان از رشته تحصيلي و بازار آ -

 كار  

 مطلوب نسبتا 

در جرياااان كاااارآموزي 

مدون در فيلد باا محايط   

شغلي آيناده آشانا ماي    

 شوند .

   

     

     

 امتیاز می باشد.  9امتیاز از  5/1امتیاز اخذ شده در اين مالك :             

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                   تهاي ارزشيابي دروني فعالي جدول برنامه ريزي                

 دانشجوعامل  -             

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

 مطلوب   يت گروه        ميزان رضايت دانشجويان از مدير - نظر دانشجويان درباره گروه  3-4

 فرم هاي ارزشيابي 

ماادير و اعضاااء گااروه    بررسي نظرات

 آموزشي 

 در طول هر ترم 

ميزان رضايت دانشجويان از برناماه ريازي    -

 درسي گروه         

 مطلوب 

 فرم هاي ارزشيابي

ماادير و اعضاااء گااروه    بررسي نظرات 

 آموزشي 

 در طول هر ترم 

ويان از راهبردهااي  ميزان رضاايت دانشاج   -

 ياددهي / يادگيري  

 مطلوب  

 فرم هاي ارزشيابي

ماادير و اعضاااء گااروه    بررسي نظرات 

 آموزشي 

 در طول هر ترم 

مياازان رضااايت دانشااجويان از امكانااات و  -

 تجهيزات آموزشي

 مطلوب 

 فرم هاي ارزشيابي

ماادير و اعضاااء گااروه    بررسي نظرات 

 آموزشي 

 در طول هر ترم 

زان رضايت دانشجويان از امكانات رفاهي مي -

 دانشجويان 

 مطلوبنسبتا 

 فرم هاي ارزشيابي

ماادير و اعضاااء گااروه    بررسي نظرات 

 آموزشي 

 در طول هر ترم 

ميزان رضايت دانشجويان از كميتاه پاياان    -

 نامه و راهنمايي پايان نامه

فاارم هاااي ارزشاايابي   

 غيرمرتبط

تحصيالت تكميلي نداريم 

. 

 طول هر ترمدر  __

 امتیاز می باشد.  11امتیاز از 16امتیاز اخذ شده در اين مالك           
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 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت گردآوري داده ها ابزار نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

فعالياات هاااي پژوهشااي    7-4

 دانشجويان  

    غير مرتبط  دانشجويان مشغول در طرح هاي پژوهشي         -

    غير مرتبط  مقاالت علمي دانشجويان          -

ميزان شركت دانشاجويان در انجمان هااي     -

 علمي  

    غير مرتبط 

    غير مرتبط  استفاده از منابع كتابخانه  -

     

     

 گروه بهداشت عمومي تحصيالت تكميلي ندارد .     

 امتياز مي باشد. 11امتياز از 0.3 5امتياز اخذ شده در این مالک     
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 زمان خاتمه

    مطلوب درس        تناسب روش با محتواي  - الگوها و روش تدريس 5-1

    مطلوب استفاده از طرح درس          -

تصريح قابليت هاي ماورد انتظاار در طارح     -

 درس  

    مطلوب

حيطاه   6شفاف بودن اهاداف آموزشاي در    -

يادگيري      ) شناختي ، عاطفي و روان حركتي 

 ) 

جمع طرح درس هايي كاه باه   

اهداف در حيطه هاي مختلاف  

 ده است .توجه ش

بازنگري طارح درس  

هاي ارساال اسااتيد   

 گروه

ماادير گااروه مربوطااه بااا 

 EDOهمكاري 

در قبل از شروع تارم باه   

 مدت دو هفته 

نساابت اسااتفاده اعضاااي هيااأت علمااي از      -

روش هاي سنتي و روش هاي نوين ) مشاركتي 

 ، تعاملي و... (

برقراري جلسه با اساتيد براي 

هااي   استفاده بيشاتر از روش 

جديااااد و ظرساااانجي از  

 دانشجويان

تشااكيل جلسااه بااا 

اساااتيد درخواساات 

براي آشنايي بيشتر با 

 روش هاي جديد 

 اجراء نظرسنجي

ماادير گااروه مربوطااه بااا 

 EDOهمكاري 

در قباال از شااروع تاارم  

جلسه در پايان هار تارم   

 نظرسنجي

مياازان شااركت اعضاااي هيااأت علمااي در  -

 كارگاههاي روش تدريس 

    مطلوب 

ميزان توجه استاد باه تفااوت هااي فاردي      -

 دانشجويان

برقراري جلسه با اساتيد گروه 

براي توجه بيشتر باه تفااوت   

 هاي فردي دانشجويان

نظرسااااااانجي از 

دانشجويان و تشكيل 

 جلسه با اساتيد 

در قبل از شروع هر تارم   مدير گروه

 تحصيلي و در پايان ترم

 . امتیاز است 10از  10ك امتیاز کسب شده در اين مال           
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استفاده از منابع و وساايل   2-1

 آموزشي

استفاده هيأت علمي از منابع و وسايل كمك  -

 آموزشي        

    مطلوب 

استفاده مطلوب هيأت علمي از وسايل كمك  -

 آموزشي متناسب با محتواي درس 

    مطلوب

  ت ، كامپيوتر و استفاده از امكانات اينترن -

CD  هاي آموزشي 

جلب امكانات و مذاكره با 

ايجااد   –مسئوليت سايت 

مسااتقل بااراي  –سااايت 

 گروه 

تشاااكيل جلساااه باااا 

مسئولين مربوطه پيگيري 

توسااعه فضاااي سااايت و 

 تجهيز سايت دانشكده 

ماادير گااروه و معاوناات  

آموزشاااي و رياسااات  

 دانشكده  

 قبل از ترم 

تشكيل جلسه يا اسااتيد   استفاده از كتابخانه  -

گااااروه و نمايناااادگان 

 دانشجويان 

   

رضايت دانشجويان در اساتفاده از وساايل    -

 كمك آموزشي 

تشكيل جلسه با اسااتيد  

گااااروه و نمايناااادگان 

 دانشجويان 

 تهيه برنامه زمانبندي 

تجهيز كتابخانه و وجاود  

 كتب

ماادير گااروه و اساااتيد و 

 نماينده دانشجويان 

و  رياسااات دانشاااكده 

 معاونت آموزشي 

 در طول سال 

 امتیاز می باشد. 15امتیاز از  15امتیاز کسب شده در اين مالك           
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 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

چگونگي ارزشيابي پيشرفت  6-1

 تحصيلي

دارا بااودن برنامااه مشااخص بااراي فرآينااد  -

 ارزشيابي دانشجويان        

جلسه با اساتيد گروه براي 

تاادوين برنامااه نحااوه   

 ارزشيابي

تااادوين برناماااه مااادون 

 دروس در گروه  ارزشيابي

ماادير گااروه و اعضاااء  

 هيئت علمي 

 در قبل از شروع هر ترم

انجام ارزشيابي تشخيصي ) اوليه ( در شروع  -

 درس 

جلساااه باااا اسااااتيد و 

درخواساات و تاكيااد باار  

 ارزشيابي اوليه 

تشكميل جلسه باا اسااتيد   

 براي ارزشيابي مقدماتي

ماادير گااروه و اعضاااء  

 هيئت علمي

 در قبل از هر ترم

انجام ارزشيابي تكويني با هادف شناساايي    -

 مشكالت درسي دانشجويان

تاكيد بر انجام آزمون هاي 

 بين ترم

نظارت بر اجراء آزمون هااي  

 بين ترم 

ماادير گااروه و اعضاااء  

 هيئت علمي

 در طول هر ترم 

انجام ارزشيابي پاياني بر اساس آزمون هااي   -

 استاندارد  

ون هااي  نظارت بر اجراء آزم مطلوب

 ترم پايان

ماادير گااروه و اعضاااء  

 هيئت علمي

 در طول هر ترم

برگزاري آزمون آسكي در پايان كارآموزي در -

 عرصه

باار اساااس نظرساانجي از 

 اساتيد گروه

هماااهنگي بااا مراكاااز   

 بهداشتي و تدوين آزمون

ماادير گااروه و اعضاااء  

 هيئت علمي

 در پايان ترم

جلساااه ياااا اعضااااء و   أت علمي گذراندن كارگاه ارزشيابي اعضاي هي -

 نيازسنجي آموزش

درخواست برگزاري كارگااه  

 ارزشيابي آزمون ها 

 در طول ترم  مدير گروه 

 امتياز مي باشد. 15 از 9جمع امتياز نسب شده دراین مالك     
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استفاده از باازخورد نتاايج    4-1

 ارزشيابي 

وجود مستندات ارزشيابي كالس هاي درسي  -

 اعضاي هيأت علمي         

 مطلوب 

ئواالت و آزماون  وجود سا 

هاي اجراء شده در گروه و 

نتااايج ارزشاايابي اعضاااء 

 گروه 

تكميل پرسشنامه توساط  

دانشااجويان و مساائولين 

 دانشكده

 در طول و پايان هر ترم 

سازوكار بررسي نتايج ارزشيابي هيأت علمي  -

 و تنظيم گزارش 

جلسه باا اعضااء گاروه و    

تاكيااد باار جمااع آوري   

 مستندات ارزشيابي 

آوري مسااتندات و  جمااع

 اجراء ارزشيابي آزمون

در طول ترم و پاياان هار    مدير گروه و اعضاء 

 ترم

 مذاكره با اعضاء گروه سازوكار بررسي نتايج ارزشيابي دانشجويان -

          

تشااكيل جلسااات بااراي 

 ارزيابي سئواالت

مدير گروه و اعضاء هيئت 

 علمي

در طول ترم و پاياان هار   

 ترم

ارجاع اساتيد براي تحليل  و درخواست از اساتيد    بررسي تحليل آزمون هاي پاياني سازوكار -

 آزمون ها 

 در پايان هر ترم مدير گروه

وجود سازو كار تشويق و... هيأت علماي بار    -

 اساس نتايج ارزشيابي آنان  

تشااكيل جلسااه و ايجاااد 

 سازكار مناسب 

در طول هر تارم و پاياان    مدير گروه و اساتيد ايجاد و تدوين سازكار 

 ترم 

     

     

 امتياز مي باشد. 15امتياز از  11.5امتياز نسب شده در این مالك   
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فضاهاي آموزشاي و اداري   5-3

 گروه با دوره و رشته 

تناسب فضاي آموزشي ) كاالس ، كارگااه ،    -

 سالن سخنراني و امتحانات ( با رشته تحصيلي         

سرانه دانشجو باه  تعيين  بررسي وضعيت كالس ها

 كالس

 61-63 گروه بهداشت عمومي

استفاده بهينه از فضاهاي آموزشاي موجاود    -

 توسط گروه 

مشاهده و بررساي طباق    بررسي وضعيت كالسها

 برنامه 

 61-63 گروه بهداشت عمومي

تناسب فضاي اداري با نيازها و فعاليت هااي   -

 گروه 

بررسي نيازهاي گاروه از  

 نظر فضاي فيزيكي

 61-63 گروه بهداشت عمومي بررسي نيازها 

استفاده بهينه از فضاهاي اداري موجاود در   -

 گروه 

بررسي نيازهاي گاروه از  

 نظر فضاي فيزيكي

 61-63 گروه بهداشت عمومي بررسي نيازها

فضاااهاي اختصاصااي بااراي دانشااجويان    -

 تحصيالت تكميلي   

بررسي فضااهاي كاالس   

 موجود

 61-63 ه بهداشت عموميگرو بررسي فضاها

     

 

 امتياز نسب شده است. 11امتياز از 3در این مالك         
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تناسااب فضاااي كتابخانااه بااا تعااداد   - كتابخانه و سيستم اطالع رساني   2-3

 دانشجويان         

 61-63 گروه بهداشت عمومي  بررسي سرانه  بررسي وضعيت موجود 

ي تناسب كتاب هاي كتابخانه با نيازهاا  -

 دانشجويان ) كتاب هاي مرجع و روزآمد ( 

 61-63 گروه بهداشت عمومي  بررسي كتب موجود بررسي كتب موجود

تناسب مجالت علمي داخلي و خارجي  -

 با نياز گروه  

بررسي امكانات در دفتار   بررسي واحد مربوطه

 مجالت 

 61-63 گروه بهداشت عمومي 

بررسي وضعيت سيساتم    استفاده از سيستم هاي رايانه اي  -

 رايانه اي 

بررساااي و مشااااهده  

 سيستم رايانه اي 

 61-63 گروه بهداشت عمومي 

ساعات كاار كتابخاناه و مركاز اطاالع      -

 رساني   

بررسي ساعات و حضاور   كنترل ساعات

 كاركنان كتابخانه 

 61-63 گروه بهداشت عمومي 

ارايه امكانات پشتيباني كتابخانه ) تايپ  -

 ثير(و تك

 61-63 گروه بهداشت عمومي  مشاهده امكانات  بررسي امكانات 

 كتابخانه و سيستم اطالع رساني بصورت مشترک و هم به صورت متمركز در دانشكده وجود دارد .          

 مي باشد. 10امتياز از  8امتياز نسب شده در این مالك          
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 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

 تناسب امكانات و خادمات راياناه اي باا    - امكانات و خدمات رايانه اي    6-3

 نيازهاي گروه          

جمااع آوري اطالعااات و  مشاهده و بررسي

 توسعه

 61-63 گروه بهداشت عمومي

اساااتفاده اعضااااي هياااأت علماااي و  -

 دانشجويان از امكانات و خدمات رايانه اي  

جمااع آوري اطالعااات و  مشاهده و بررسي

 توسعه

 61-63 گروه بهداشت عمومي

رجي با تناسب مجالت علمي داخلي و خا -

 نياز گروه  

 61-63 گروه بهداشت عمومي تهيه منابع مورد نياز گروه مشاهده و بررسي

وجود متخصص و مسائول كاامپيوتر در    -

 سايت   

 61-63 گروه بهداشت عمومي مشاهده  مشاهده و بررسي

دسترسااي بااه اينترناات و شاابكه هاااي         -

 اطالع رساني   

 61-63 گروه بهداشت عمومي م شبكه توسعه سيست مشاهده و بررسي

تناسب فضاي سايت كامپيوتر باا تعاداد    -

 دانشجويان 

 61-63 گروه بهداشت عمومي بررسي وضعيت مشاهده و بررسي

 امتياز مي باشد. 10ز ا    9جمع امتياز نسب شده در این مالك          
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ابزار گردآوري داده  نشانگر مالک رديف

 ها

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت

 زمان خاتمه

كارگاههاااااااااا و  4-3

 آزمايشگاهها    

شته فضاي آزمايشگاه متناسب با ر -

 هاي تحصيلي گروه          

 __ __ __ مطلوب

تناسااب امكانااات كارگاههااا و    -

 آزمايشگاه با دروس عملي  

 __ __ __ مطلوب

سازوكار تجهيز به موقاع وساايل    -

 آزمايشگاهي  

پيش بيني و تدارک 

و پيش بيني بودجه 

 اي 

نيازسنجي و برآورد 

 مالي

گاااروه آموزشاااي 

 بهداشت 

63-61 

رساااي دانشاااجويان باااه  دست -

 آزمايشگاه و كارگاه    

 __ __ __ مطلوب

حضور مسئول ياا كارشاناس باه     -

منظور استفاده بهينه دانشجويان از 

 آزمايشگاه و كارگاه    

 __ __ __ مطلوب

     

 

 امتياز نسب شده است. 15امتياز از 5/10در این مالك          

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                     عاليتهاي ارزشيابي دروني جدول برنامه ريزي ف            

 امكانات و تجهيزات آموزشي –           

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

 61-63 گروه بهداشت عمومي تشكيل جلسه بررسي وضعيت موجود وسايل كمك آموزشي           فراهم سازي به موقع - امكانات سمعي و بصري  1-3

 61-63 گروه بهداشت عمومي نيازسنجي بررسي وضعيت موجود تناسب وسايل آموزشي با نيازهاي گروه   -

 61-63 عمومي گروه بهداشت مشاهده و كنترل بررسي وضعيت موجود به روز بودن وسايل آموزشي گروه    -

وجود برنامه مدون براي اساتفاده از وساايل    -

 آموزشي   

 61-63 گروه بهداشت عمومي تهيه برنامه  بررسي وضعيت موجود

 61-63 گروه بهداشت عمومي بررسي و توسعه بررسي وضعيت موجود امكانات گروه براي انتشار نتايج پژوهشي    -

     

 

 مي باشد. 15امتياز از  15در این مالكامتياز نسب شده        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                     جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني             

 نامه ها ، فرصت هاي مطالعاتي و سمينارهاپايان             

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ري داده هاابزار گردآو نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

وجود مساتندات مرباوط باه آياين ناماه و       - كيفيت پايان نامه  5-7

 مقررات پايان نامه

__ __ __ __ 

ميزان رعايت آيين نامه و مقررات پايان نامه  -

 توسط اعضاي گروه   

__ __ __ __ 

برنامه ريازي مادون در خصاوص ارزياابي      -

 تكويني  پايان نامه    

__ __ __ __ 

استفاده از اساتيد همسان سااير گروههااي    -

 همسان در راهنمايي و مشاوره پايان نامه    

__ __ __ __ 

تناسب عناوين پايان ناماه هاا باا تخصاص      -

 اعضاي كميته   

__ __ __ __ 

وجود ساز و كار در خصوص استفاده از نتايج  -

  پايان نامه ها

__ __ __ __ 

 فاقد امتياز بوده و در حال حاضر ) در زمان ارزشيابي مرتبط با عامل نيست . ( 7اين گروه بدليل نداشتن دانشجويان تحصيالت تكميلي در عامل          

 جمع امتياز مكتسبه در این مالك صفر          

 

 

 

 

 

 

 

 

   گروه آموزشي بهداشت عمومي                               ني شيابي دروجدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارز           

 پايان نامه ها ، فرصت هاي مطالعاتي و سمينارها –       

 



ابزار گردآوري داده  نشانگر مالک رديف

 ها

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت

 زمان خاتمه

سمينارها و همايش  2-7

هاي برگازار شاده   

 توسط گروه  

و مستند در  وجود سازو كار مدون -

خصااوص سياساات هاااي گااروه در 

 برگزاري سمينارها

هماهنگي با معاونت  

 آموزشي و پژوهشي

  

شركت اعضااي هياأت علماي و     -

 محققين در برگزاري سمينار   

    

     تعداد سمينارهاي برگزار شده     -

اسااتفاده از نتااايج ساامينارهاي   -

 برگزار شده    

    

يب دانشاجويان در  تشويق و ترغ -

 برگزاري همايش هاي دانشجويي    

    

     

 

 امتياز مي باشد. 15از  1امتياز اخذ شده در این مالك         

 

 

 

 

 

 

   گروه آموزشي بهداشت عمومي                                   ي فعاليتهاي ارزشيابي دروني برنامه ريزجدول        

 فرصت هاي مطالعاتي و سمينارها پايان نامه ها ، -    

 



ردي

 ف

ابزار گاردآوري داده   نشانگر مالک

 ها

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت

 زمان خاتمه

وجود سازو كار مادون و مساتند    - قراردادهاي پژوهشي   6-7

بااراي وضااع و اجااراي قراردادهاااي 

 پژوهشي

شااوراي پژوهشااي 

 دانشكده و دانشگاه

 الدر طول س گروه هماهنگي گروه

تعداد قراردادهااي پژوهشاي باا     -

 ساير سازمانهاي ذيربط   

    

وجود ساازوكاري مشاخص باراي     -

 استفاده از قراردادهاي پژوهشي    

    

فراهم آوردن تسهيالت به منظاور   -

 عقدقرارداد پژوهشي    

    

     

 

 د.امتياز مي باش 10از  6امتياز نسب شده در این مالك          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                  روني جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي د

 دانش آموختگان –و.  



 

ردي

 ف

ابزار گاردآوري داده   نشانگر مالک

 ها

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت

 زمان خاتمه

ادامه تحصيل داناش   3 -5

 آموختگان

باه مقااطع   نسبت دانشجوياني كه  -

 تحصيلي باالتر راه يافتند .

جمااع آوري ليساات 

 پذيرفته شدگان 

تهيه ليست و اعاالم  

 در دانشكده 

گاااروه بهداشااات 

 عمومي 

5400-61 

نساابت ادامااه تحصاايل دانااش    -

آموختگان در رشته تحصيلي خود به 

 كل دانش آموختگان   

تهيه ليست پذيرفته  %500همه موارد 

 شدگان 

گاااروه بهداشااات 

 ي عموم

__ 

نسبت داناش آموختگااني كاه در     -

خارج از كشور ادامه تحصيل داده اند 

    . 

1 % __ __ __ 

وجااود سااازوكاري بااراي ادامااه   -

 تحصيل      دانش آموختگان    

اعالم ليست اساامي  

ارايه نمونه سئواالت 

 + مشاوره تحصيلي

ارايه نمونه سئواالت 

 + مشاوره تحصيلي

گاااروه بهداشااات 

 عمومي

5400-61 

     

 . امكان ادامه تحصيل دراين مقطع در خارج از كشور وجود ندارد 

 می باشد. 10امتياز از  6امتياز نسب شده در این مالک 

 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                     جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني 

 اندانش آموختگ –

 



 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف
 زمان خاتمه

ط گااروه بااا دانااش  ارتبااا 3 -2

فااار  آموختگااان پااس از 

 التحصيلي

وجود ساز و كاار مادون در خصاوص     -

 ادامه تحصيل دانش آموختگان در گروه 

__ __ __ __ 

طرح هاي مشترک اعضاي هيأت علمي  -

 ش آموختگان    با دان

راه اندازي كانون علمي تحقيقي 

و فرهنگي اعالم اولويات هااي   

 پژوهشي 

جمع آوري تحقيقات دانشجويي فار  

التحصيالن طرح در شوراي پژوهشي 

 و جلب حمايت مالي 

 61-400 گروه 

ساامينارهاي مشااترک بااا ساااير     -

 سازمانهاي ذيربط    

اعالم اولويات هااي پژوهشاي    

 ساير سازمانها

جمع آوري تحقيقات دانشجويي فار  

التحصيالن طرح در شوراي پژوهشي 

 و جلب حمايت مالي

گروه و سازمان هاي 

 ذيربط 

400-61 

عالقه مندي داناش آموختگاان باراي     -

 ارتباط با گروه     

جلااب توجااه دانشااجويان بااه  

 فعاليت هاي گروه

دعوت و مشاركت آنان در برنامه هاي 

 گروه 

 61-400 گروه

الزامات و مشوق هااي تادارک دياده     -

شااده گااروه بااراي ارتباااط بااا دانااش  

 آموختگان 

جمع آوري اطالعات مرباوط باه   

 پذيرفته شدن در مقاطع باالتر

اعالم اساامي پذيرفتاه شادگان در    

 دانشكده و اهداء جوايز

 61-400 گروه 

تماس تلفني با دانش آموختگان  همايش ساالنه فار  التحصيالن  -

 عوت و د

جمع آوري ليست فار  التحصايالن  

 پذيرفته شده در مقاطع باالتر

 61-400 گروه

 امتياز مي باشد. 18امتياز از  9امتياز نسب شده در این مالك 

 

 

 

 

      گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                     جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني         

 دانش آموختگان –       

 



ابزار گاردآوري داده   نشانگر مالک رديف

 ها

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت

 زمان خاتمه

مقاله و آثار علماي   3 -6

 دانش آموختگان 

متوسط تعداد عناوين كتاب هااي   -

منتشر شده توسط دانش آموختگان  

 

 بانك اطالعات

 فار  االتحصيالن  

تشاااكيل باناااك  

 اطالعات

 ار  االتحصيالنف 

معاوناات آموزشااي  

 دانشكده و دانشگاه

__ 

تعااداد مقاااالت ارايااه شااده در   -

سمينارهاي داخلي و خارجي توساط  

سال گذشاته    2دانش آموختگان در 

   

__ __ __ __ 

تعداد مقاالت چا  شده در مجالت  -

    سال گذشته   2معتبر در 

__ __ __ __ 

     

     

 دانشجوي تحصيالت تكميلي نداريم . *       

 امتياز نسب شده است . 10امتياز از  1در این مالك          

 

 

 

 

 

      گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                    جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني     

 دانش آموختگان –    

 



ردي

 ف

 زمان شروع مسئول اجراء فعاليت وري داده هاابزار گردآ نشانگر مالک

 زمان خاتمه

سرنوشاات شااغلي   3-4

 دانش آموختگان 

نساابت دانااش آموختگااان   -

 شاغل به بيكار  

جماااع آوري اطالعاااات و 

مستندات مربوط به جاذب  

داناااش آموختگاااان در  

 سازمانها

جمع آوري اطالعات 

در تماس تلفني و يا 

از طريااق مااذاكره  

 حضوري

گااروه بهداشاات  

 عمومي

 ماهااه 6تااا اواخاار  

 61سال  چهارم 

جماااع آوري اطالعاااات و  كارآفريني دانش آموختگان     -

مستندات مربوط به جاذب  

داناااش آموختگاااان در  

 سازمانها

جمع آوري اطالعات 

در تماس تلفني و يا 

از طريااق مااذاكره  

 حضوري

گااروه بهداشاات  

 عمومي

 ماهااه 6تااا اواخاار  

 61سال  چهارم

وختگااان نساابت دانااش آم -

شاغلي كه شغل آنها مرتبط باا  

 رشته تحصيلي آنها مي باشد .     

جماااع آوري اطالعاااات و 

مستندات مربوط به جاذب  

داناااش آموختگاااان در  

 سازمانها

جمع آوري اطالعات 

در تماس تلفني و يا 

از طريااق مااذاكره  

 حضوري

گااروه بهداشاات  

 عمومي

 ماهااه 6تااا اواخاار  

 61سال  چهارم

     

     

 
 امتياز نسب شده است. 9امتياز از 0این مالك  در

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     گروه آموزشي : بهداشت عمومي                                     جدول برنامه ريزي فعاليتهاي ارزشيابي دروني          

 دانش آموختگان          



 

 ان شروعزم مسئول اجراء فعاليت ابزار گردآوري داده ها نشانگر مالک رديف

 زمان خاتمه

نظر مديران درباره تواناايي   3 -1

 هاي دانش آموختگان 

رضااايت مااديران از سااطح دانااش             -

 فار  التحصيالن     

تهياااه پرسشااانامه و 

 نظرسنجي از مديران

ساال   سه ماهه چهاارم  گروه بهداشت عمومي اجراء پرسشنامه

61 

رضااايت مااديران از مهااارت هاااي    -

 وخته        تخصصي دانش آم

تهياااه پرسشااانامه و 

 نظرسنجي از مديران

ساال   چهارم  سه ماهه گروه بهداشت عمومي اجراء پرسشنامه

61 

رضايت مديران از عالقه به كار و تعهد  -

 و وجدان كار         

تهياااه پرسشااانامه و 

 نظرسنجي از مديران

ساال  چهاارم  سه ماهه  گروه بهداشت عمومي اجراء پرسشنامه

61 

     

     

 

 امتياز نسب شده است. 9امتياز از  6در این مالك      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جمع بندی در خصوآ  وضعيت گروه

مطلوب نسبتا  که امتياز بوده 339از  003/ 02ه در گروه بهداشت عمومی در که حيطه ها وهشت عامه تعيين شدهکه امتياز کسب شده 

حاصه از تقليه وضعيت موجود  به دليه عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی  ایچ به دست آمدهبا توجه به بررسی نت.ارز یابی می شود



می  لذا رزم  ست . کرده ا سب ن يازات رزم را ک گان امت نش آموخت می دا ثار عل مه  وآ یان نا قارت وپا نه  م گروه در زمي ین  شد ا ا ار

 مورد بررسی وبازنگری قرار گيرد.نيز  تعدادی از نشانگرهانشگاه مسولين دانشکده وداومدیر گروه  ابا تالش اعضای هيات علمیباشد

 ارتقا سطح علمی دانشکده باجذب دانشجو در مقطع کارشنسی ارشد-1

 اخلی وخارجیوکنگره های د ارهانشرکت اعضای علمی گروه در سمي-0

 وجود ساز وکار مدون ومستندبرای وضع واجرای قرار دادهای پژوهشی-0

 ساالنه فارغ التحصيالن اری همايش رگزب-4

 مشارکت دانشجويان  دربرنامه آموزشی-5

 همکاری در فعاليت  های اجرايی در خارج از دانشکده-6

 وجود ساز وکار برای ادامه تحصيل دانش آموختگان-7

 


