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  بسمه تعالی
  

  ..................................گروه:  دانشجوي محترم
  با سالم،

و بـه منظـور بررسـی وضـعیت موجـود گـروه و        پرسشنامه حاضر در راستاي طرح ارزیـابی درونـی گـروه   

ریزي در جهت بهبـود و ارتقـاء کیفیـت آن تهیـه و تنظـیم شـده اسـت. در همـین راسـتا اسـتفاده از نظـرات             برنامه

باشـد. لـذا خواهشـمند اسـت      دانشجویان در خصوص عوامل مؤثر در بهبود کیفیـت گـروه نیـز حـائز اهمیـت مـی      

  نماید. پیشاپیش از همکاري شما تشکر می پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمائید.

  
  کمیته ارزیابی درونی گروه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقطعی که در آن مشغول به تحصیل هستید: ..................................... گرایش تحصیلی: ....................................
  
  زیر بیان کنید. هاي لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه -1

  زیاد        متوسط  کم  شرح
  تا چه اندازه از اهداف و رسالتهاي گروه مطلع هستید؟  -1
 در ایـن رشـته   دانشـجویان  و انتظـارات  تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي فردي -2

  تناسب دارد؟
  ؟تناسب دارددر این رشته تا چه اندازه اهداف گروه با نیازهاي جامعه  -3

      

  
  هاي زیر بیان نمائید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه -2

  راضینسبتاً راضی        نا راضی  شرح
  رضایت شما از عملکرد مدیر گروه فعلی در چه سطحی است؟ -1
  تا چه اندازه از رفتار مدیر گروه فعلی رضایت دارید؟   -2

      

  
  .............................رتبه شما در کنکور چند بوده است؟ .......... -3
  ................................رشته فعلی،  انتخاب چندم شما در برگه انتخاب رشته بوده است؟  -4
  هاي زیر بیان کنید. لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه -5

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  یت رشته تحصیلی خود اطالع دارید؟تا چه حد از ماه -1
  چه حد از بازارکار رشته خود اطالع دارید؟ تا -2
    مندید؟ تا چه حد به رشته تحصیلی خود عالقه -3

      

  هاي زیر را مشخص نمایند. با توجه به گویهتدریس اعضاء هیأت علمی  رضایت خود را از روش -6
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  هاي تدریس اعضاء هیأت علمی با محتواي درسی مناسب بودن روش -1
  کند. هاي تدریس انگیزه یادگیري را در دانشجو تقویت می روش -2
  شود. هاي تدریس متناسب با اهداف درس انتخاب می روش -3
  هاي تدریس متناسب با معلومات قبلی دانشجویان و سایر ویژگیهاي آنان است. روش -4
  د.کنن ده میاعضاء هیأت علمی از روشهاي متنوع استفا -5
  کند. درك بهتر مطلب کمک می هاي تدریس به روش -6

      

  



  هاي زیر پاسخ دهید. درباره طرح درس اعضاء هیأت علمی با توجه به گویه -7
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  تا چه اندازه اعضاء هیأت علمی در ارائه مطالب به اهداف عملکردي (رفتاري) توجه دارند؟ -1
  دهند؟ شجویان را مدنظر قرار میاعضاء هیأت علمی در ارائه مطالب اطالعات قبلی دان -2
  درس تناسب دارد؟ دروس با نوع تا چه اندازه محتوي -3
  شود؟ در نظر گرفته می در ارائه درستا چه اندازه فعالیتهاي دانشجویان  -4
تا چه اندازه اعضاء هیـأت علمـی در ارائـه درس از مـواد و ابـزار آموزشـی مناسـب اسـتفاده          -5

  کنند؟ می
ها بوسیله اعضـاء هیـأت علمـی مشـخص      تا چه اندازه قبل از تدریس نحوه ارزیابی از آموخته -6

  شده است؟

      

  
  آوري اطالعات و ارتباطات توسط اعضاء هیأت علمی در تدریس رضایت دارید؟ تا چه اندازه از استفاده فن -8

      □ زیاد     □ متوسط     □ کم
  
  ر خود را درباره نحوه ارزشیابی بیان کنید.هاي زیر نظ با توجه به گویه -9

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  شود؟ انجام می تشکیل کالسآیا ارزشیابی تشخیصی در ابتداي  -1
  شود؟ آیا آزمون میان ترم از پیشرفت تحصیلی دانشجویان در کلیه مراحل تدریس انجام می -2
کسب دانش و معلومات،  استفاده  ارزشیابی پایانی جهت آشنایی دانشجویان با میزانآیا از  -3

  شود؟    می
  شود؟ آیا به غیر از آزمون از تکلیف، گزارش در ارزشیابی علمی دانشجویان استفاده می -4

      

  
هاي آموزشی بـا نیـاز جامعـه و تحـوالت روز بیـان       هاي زیر نظر خود را درباره تناسب رشته با توجه به گویه -10

  نمائید.
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  اند؟ هاي آموزشی متناسب با تحوالت علمی طراحی شده ها و دوره تا چه اندازه، رشته -1
  اند؟ هاي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه طراحی شده ها و دوره تا چه اندازه رشته -2
  ؟دقیق و مدون هستندهاي آموزشی در گروه  آیا اهداف دوره -3

      

  



  هاي زیر پاسخ دهید. ازهاي دانشجویان به گویهبرنامه درسی با نی  درباره رابطه -11
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  کند. برنامه درسی فعلی به افزایش اطالعات من کمک می -1
ام در  کنـد تـا تحلیـل مناسـبی از وضـعیت رشـته       برنامه درسی فعلی به من کمک می -2

  جامعه داشته باشم.
  ن طراحی شده است.برنامه درسی با توجه به نیازهاي جامعه و تحوالت آ -3

      

  
  هاي آموزشی متناسب با نیازهاي دانشجویان است؟  تا چه اندازه با توجه به موارد زیر تنوع دوره -12

  زیاد  متوسط  کم  شرح
ام و نیازهـاي   شود تا آگـاهی خـود  از رشـته    هاي آموزشی باعث می تنوع دروس دوره -1

  .جامعه را افزایش دهم
  .شود ام می زشی باعث ایجاد عالقه در من نسبت به رشتههاي آمو تنوع دروس دوره -2

      

  
  هاي درسی دوره چگونه است؟ تناسب بین دروس نظري و عملی در برنامه -13

  هاي زیر پاسخ دهید. لطفاً به گویه
  خیر  بلی  شرح

  .آورم گیرم در قالب واحدهاي عملی به مرحله اجرا در می آنچه را که به صورت نظري یاد می -1
  ن واحدهاي نظري و عملی وجود ندارد.تناسبی بی -2
  ت چندانی ندارند.واحدهاي عملی و کارگاهی اهمی -3

    

  
  هاي زیر بیان کنید. نظر خود را با توجه به فعالیتهاي فوق برنامه با توجه به گویه -14

  زیاد  متوسط  کم  شرح
بینـی   فعالیتهاي مرتبط پـیش تا چه اندازه زمان الزم در برنامه درسی به منظور بازدید از  -1

  ؟شده است
  آید؟ دعوت بعمل می تا چه اندازه از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط جهت سخنرانی -2
  تا چه اندازه سمینارها و کنفرانس هاي علمی توسط گروه برگزار می شود؟ -3

      

  
  موزشی بیان کنید.با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضاي آ -15

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  هاي گروه تقسیم شده است؟ ها و رشته آیا فضاي آموزشی، مناسب با نیاز دوره -1
  شود؟  آیا از فضاي آموزشی و اداري گروه استفاده بهینه می -2

      

 


