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 رديف
 استاد                                                                                                                 

 عنوان

ا تقريب

 همیشه
 بندرت گاهی اغلب

ا تقريب

هیچ 

 وقت

      .کنممی بیان روشنی به را درس آموزشی اهداف جلسه هر ابتدای در 1

      .نمایممی رعایت فراگیران علمی سطح با را مطالب تناسب 2

      توالی و انسجام مطالب را در تدریس رعایت می کنم.توتو         3

      در حین تدریس مثالهای کاربردی و تمرینات مفید ارائه می نمایم. 4

5 
درسیی تریییب   دانشجویان را به مشارکت فعال در پرسش و پاسخ و یادگیری مباحث .کنممیدانشجوی
 می کنم.

     

      مطالب ارائه شده را در پایان هر جلسه جمع بندی می نمایم.م 6

7 
ارتباط و کاربرد هر یک از موضعات درسی را با رشته تحصیلی و حرفه ای بیان می .نمایمبیان می

 نمایم.
     

      در طول جلسه درس یادگیری فراگیران را ارزیابی می کنم..کنممید 8

      از ابتدای دوره فراگیران را با نحوه ارزیابی آشنا می سازم..سازممیا 9

      در ارائه مطالب درسی از قدرت انتقال و تفهیم کافی برخوردار هستم. 11

      از منابع مرتبط و جدید درسی و دانش روز استفاده می کنم.کنم.ازمی 11

      را در جنبه های مختلف بیان می کنم.کاربرد مطالب درسی کنم.کاربردمی 12

      سواالت و ابهمات دانشجویان را با تسلط پاسخ می گویم. 13

      با برقراری ارتباط مناسب علمی از مطالب نتیجه گیری می نمایم.نمایم.میب 14

      کنم.منابع مناسب و جدید را معرفی می 15

      بطور موثری استفاده می نمایم.از وسایل کمک آموزشی نمایم.میا 16

      با دانشجویان با احترام و خوشرویی برخورد می کنم.کنم.می 17

      با حوصله و اشتیاق، به آموزش، مشاوره و رفع مشکالت دانشجویان می پردازم.پردازم.می 18

      می کنم.انگیزه دانشجویان را نسبت به یادگیری و مطالعه تقویت نمایم.میانگیز 19

      از نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان استقبال می کنم.کنم.میا 21

      با دانشجویان با رعایت عدالت و موازین اخالقی برخورد می کنم.با 21

      در کالس درس به موقع حضور می یابم.یابم.مید 22

      می نمایم. از تمام وقت کالس بطور مفید استفادهنمایم.می 23

      کالس درس را بخوبی اداره و رهبری می کنماز 24

      به حضور دانشجویان در کالس درس اهمیت می دهم.نمایم.میا 25

26 
و حداقل یک باشد، در مجموع خود را  11اگر نمره شما براساس داشتن تمامی صفات، حداکثر نمایم.می

 به چه نمراه ای ارزیابی می نمایید.
     

 


