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 بسمه تعالی

 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن

 رسالت و اهداف گروه 1-1مالک 

 %(100) 7از  7                مطلوب % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب % امتیاز50کمتر از 

 

 جایگاه سازمانیرسالت، اهداف،  1عامل  جدول استاندارد گورمن

 مدیریت گروه 2 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(60) 15از  9 نیمه مطلوب          % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب % امتیاز50کمتر از 

 

 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن
 و مقاطع در گروهبرنامه توسعه و گسترش رشته ها  3 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

 %(0) 3از  0 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن

 روند توسعه منابع گروه 4 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

 %(20) 5از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن

 آیین نامه ها و مصوبات گروه 5 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

 %(25) 4از  1 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 

 

 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن
 مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی 6 -1مالک 

 %(75) 4از  3 مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 
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 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن

 امکانات مالی مورد نیاز گروه 7 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

 %(0) 4از  0 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 رسالت، اهداف، جایگاه سازمانی 1عامل  جدول استاندارد گورمن

 فعالیتهای برون دانشگاهی 8 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

 %(43) 7از  3 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 
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 دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیر درسی 2عامل  جدول استاندارد گورمن

 دوره های آموزشی و اهداف آن 2 -1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(60) 5از  3        نیمه مطلوب % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 آموزشی و برنامه های درسی و غیر درسیدوره های  2عامل  جدول استاندارد گورمن

 تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیات علمی 2 -2مالک 
  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(57) 7از  4 نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 آموزشی و برنامه های درسی و غیر درسی دوره های 2عامل  جدول استاندارد گورمن

 ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی 2 -3مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب        % امتیاز74 -50

 %(40) 5از  2 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 
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 هیات علمی 3عامل  جدول استاندارد گورمن

 ترکیب اعضای هیات علمی 3-1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب        % امتیاز74 -50

 %(40) 5از  2 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 

 

 

 

 هیات علمی 3عامل  جدول استاندارد گورمن

 فعالیت های آموزشی 3-2مالک 

 %(100) 4از  4 مطلوب                 امتیاز% 100 -75

  نیمه مطلوب        % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 هیات علمی 3عامل  جدول استاندارد گورمن

 فعالیت های پژوهشی هیات علمی 3-3مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب        % امتیاز74 -50

 %(33) 6از  2 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 هیات علمی 3عامل  جدول استاندارد گورمن

 فعالیت های اجرایی هیات علمی 3-4مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(50) 4از  2 نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 هیات علمی 3عامل  جدول استاندارد گورمن

 ویژگی های عضو هیات علمی و روند ارتقاء 3-5مالک 

 %(100) 5از  5 مطلوب             % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب        % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 
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 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن

 پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 4-1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب        % امتیاز74 -50

 %(40) 5از  2 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن

 ترکیب و توزیع دانشجویان 4-2مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(50) 2از  1 نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن
 مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی گروه 4-3مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(25) 4از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن

 تعامل دانشجویان با اعضای هیات علمی 4-4مالک 

 %(83) 6از  5 مطلوب              % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن

عالقه و آگاهی دانشجویان به رشته تحصیلی و  4-5مالک 

 بازار کار

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(0) 3از  0 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 

 

 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن

 نظر دانشجویان درباره گروه 4-6مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(50) 6از  3 نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 
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 دانشجو 4عامل  جدول استاندارد گورمن

 پژوهشی دانشجویانفعالیت های  4-7مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(25) 4از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 
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 راهبردهای یادگیری/یاددهی 5عامل  جدول استاندارد گورمن

 الگوها و روش تدریس 5-1مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(66) 6از  4 نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 راهبردهای یادگیری/یاددهی 5عامل  جدول استاندارد گورمن

 استفاده از منابع و وسایل آموزشی 5-2مالک 

  مطلوب                 % امتیاز100 -75

 %(50) 4از  2 نیمه مطلوب       امتیاز% 74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 راهبردهای یادگیری/یاددهی 5عامل  جدول استاندارد گورمن

 چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 5-3مالک 

 %(80) 5از  4 مطلوب              % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 راهبردهای یادگیری/یاددهی 5عامل  جدول استاندارد گورمن

 استفاده از بازخورد نتایج ارزشیابی 5-4مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(20) 5از  1 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 
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 امکانات و تجهیزات آموزشی 6عامل  جدول استاندارد گورمن

 فضاهای آموزشی و اداری گروه با دوره و رشته 6-1مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

 %(60) 5از  3 نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 امکانات و تجهیزات آموزشی 6عامل  استاندارد گورمنجدول 

 کتابخانه و سیستم اطالع رسانی 6-2مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب      % امتیاز74 -50

 %(20) 5از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 

 تجهیزات آموزشیامکانات و  6عامل  جدول استاندارد گورمن

 امکانات و خدمات رایانه ای 6-3مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(14) 7از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 امکانات و تجهیزات آموزشی 6عامل  جدول استاندارد گورمن

 آزمایشگاه هاکارگاه ها و  6-4مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 امکانات و تجهیزات آموزشی 6عامل  جدول استاندارد گورمن

 امکانات سمعی و بصری 6-5مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       امتیاز% 74 -50

 %(0) 4از  0 غیر مطلوب         % امتیاز50کمتر از 
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 پایان نامه ها، فرصت های مطالعاتی و سمینارها 7عامل  جدول استاندارد گورمن

 کیفیت پایان نامه ها 7-1مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

 %(50) 6از  3 نیمه مطلوب      % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 پایان نامه ها، فرصت های مطالعاتی و سمینارها 7عامل  جدول استاندارد گورمن

سمینارها و همایش های برگزار شده توسط  7-2مالک 

 گروه

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(0) 6از  0 غیر مطلوب          % امتیاز50 کمتر از

 

 پایان نامه ها، فرصت های مطالعاتی و سمینارها 7عامل  جدول استاندارد گورمن

 قراردادهای پژوهشی 7-3مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(0) 4از  0 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 
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 دانش آموختگان 8عامل  جدول استاندارد گورمن

 ادامه تحصیل  دانش آموختگان 8-1مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 آموختگاندانش  8عامل  جدول استاندارد گورمن
 ارتباط گروه با دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی 8-2مالک 

  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(25) 4از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 دانش آموختگان 8عامل  جدول استاندارد گورمن

 علمی دانش آموختگان مقاله و آثار 8-3مالک 
  مطلوب               % امتیاز100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

 %(33) 3از  1 غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 دانش آموختگان 8عامل  جدول استاندارد گورمن
 نظر مدیران درباره توانایی های دانش آموختگان 8-4مالک 

 %(100) 3از  3 مطلوب               امتیاز% 100 -75

  نیمه مطلوب       % امتیاز74 -50

  غیر مطلوب          % امتیاز50کمتر از 

 

 


