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  با سالم و احترام،

به پیوست پرسشنامه مربوط به ارزیابی درونی گروه آموزشی کـه جنابعـالی مسـئولیت آن را در آینـده     

گردد. همانطور که مستحضرید ارزیابی درونی به منظـور آگـاهی از نقـاط قـوت، ضـعف،       بعهده دارید، ارسال می

ریزي براي ارتقـاء کیفیـت آن    ه آن جهت قضاوت درباره وضعیت موجود گروه و برنامهفرصتها و عوامل بازدارند

باشد. لذا خواهشمند است نظر ارزشمند خود را بعنوان مدیر محترم آن گـروه در پرسشـنامه ضـمیمه اعـالم      می

  نماید. فرمائید. پیشاپیش از همکاري و مشارکت شما سپاسگزاري می

  
  
  
  

 باتشکر و آرزوي توفیق الهی

  کمیته ارزیابی درونی گروه
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  تعداد اعضاء هیأت علمی

  تعداد آبونمان مجالت داخلی در کتابخانه گروه یا دانشکده
  هاي تحصیلی تعداد رشته

  تعداد آبونمان مجالت خارجی در کتابخانه گروه یا دانشکده
  هاي تحصیلی تعداد رشته

  تعداد رایانه موجود براي اعضاء هیأت علمی
  تعداد کل اعضاء هیأت علمی

  تعداد رایانه موجود براي دانشجویان
  تعداد کل دانشجویان

  مساحت زیربناي آزمایشگاهها و کارگاهها
  تعداد کل دانشجویان



  

  
37-  
  
  

38-  
  
  

39-1-   
  
  

39-2-   
 

  مساحت زیربناي آزمایشگاههاي مربوط به رشته تحصیلی
  تعداد کل دانشجویان هر رشته تحصیلی

  عداد بازدیدهاي علمیت
  هاي تحصیلی در گروه تعداد رشته

  تعداد دانش آموختگان گروه که در مقاطع تحصیالت تکمیلی پذیرفته شده اند (در سه سال گذشته)
  تعداد کل دانش آموختگان

  اند شدهتعداد دانش آموختگان گروه در هر رشته تحصیلی که در مقاطع تحصیالت تکمیلی پذیرفته 
  تعداد کل دانش آموختگان همان رشته


