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  )باليني و علوم پايه(پرسشنامه نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد : فرم شماره يك 
  : دانشجوي گرامي

به منظور باال بردن سطح آموزش دانشگاه و استفاده بيشتر از امكانات آموزشي و نظر خواهي درباره تـدريس اسـاتيد محتـرم ،    
متعال ناظر بر اعمال و نيات ماست ، بدون توجه به مسائل شخصـي   خواهشمند است با در نظر گرفتن اين واقعيت كه خداوند

  .در دستور مربوطه جواب دهيد *با زدن ضربدر ( ، به سواالت ذيل 
بديهي است پاسخهاي واقع بينانه شما در مجموع اطالعات با ارزش و سازنده اي بـراي اسـتادان و مسـئولين دانشـگاه فـراهم      

  .استفاده خواهد شدساخته و در موارد مقتضي از آن 
             :گروه باليني                                                                 :و نام خانوادگي استادنام 

  :  فراگيرسال تحصيلي                           : نام مركز آموزشي 
  :رشته تحصيلي              : تاريخ ارزشيابي 

  ضعيف  متوسط  خوب   عالي  
          قدرت تفهيم و انتقال مفاهيم درس  1
          ميزان تسلط در موضوع درس  2
          روش تدريس   3
در صـورت وجـود   ( ميزان عالقه استاد به اسـتفاده از وسـايل كمـك آموزشـي       4

  )ناتامكا
        

          ميزان عالقه استاد به امر تدريس  5
          عالقه و رغبت در رفع مشكالت علمي دانشجويان  6
          ميزان پذيرش نظرات دانشجويان در رابطه با درس  7
ميزان رعايت نظم و ترتيب در فعاليتهاي آموزشـي ، حضـوردر كـالس و طـول       8

  زمان كالس
        

          س تعيين شده از طرف ستاد انقالب فرهنگيميزان رعايت سرفصل هاي درو  9
          ميزان ارائه مطالب و اطالعات جديد  10
          ارائه كاربرد علمي مطالب تدريس شده   11
          ميزان تاثير تكليف تعيين شده  12
          ميزان معرفي منابع و ماخذ در رابطه با درس  13
در صــورت وجــود (گــاهي ميــزان نتيجــه گيــري از دروس آزمايشــگاهي و كار  14

  )امكانات
        

  ارزشيابي دانشجو از خود
          ميزان فعاليت در اين درس نسبت به ساير دروس  1
  ميزان عالقه به اين درس  2
          ميزان عالقه در گذراندن درس ديگري با اين استاد  3
          ميزان دقت در جواب دادن به سواالت اين پرسشنامه  4

  .نظرات سازنده اي پيرامون مسائل آموزشي دانشگاه و كار اساتيد داريد در پشت اين برگ قيد نمائيدچنانچه : تذكر 


