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  بسمه تعالی
  

  .......................دانش آموخته محترم گروه 
  

  با سالم،

ریـزي در جهـت بهبـود و ارتقـاء کیفیـت       نامـه پرسشنامه حاضر به منظور آگاهی از وضعیت موجود و بر 

گروههاي آموزشی دانشگاه تهران تهیه و تنظیم شده است. از آنجا که تحقق این امر نیازمند یک ارزیـابی جـامع   

باشد و نظر شما به عنوان یکی از عوامـل و عناصـر گـروه مزبـور حـائز       از کلیه عوامل مؤثر در بهبود کیفیت می

د است پرسشنامه را مطالعه و آن را تکمیـل فرمائیـد. قـبالً از همکـاري شـما تشـکر       اهمیت است لذا خواهشمن

  نماید. می

  
  کمیته ارزیابی درونی گروه  

 



  آموختگان پرسشنامه دانش
  

  آخرین مدرك تحصیلی: ................................................ سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: .......................
  □ خیر     □بلیر:  ادامه تحصیل در مقاطع باالت

  
  و جامعه است؟ ناسب با نیازهاي دانشجویانتا چه اندازه برنامه درسی گروه مت -1

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  کند. می  فعلی من را در بازار کار برآوردهام نیازهاي  شده برنامه درسی را که در آن دانش آموخته  - 1
  کرده است.اي من را برآورده  برنامه درسی انتظارات حرفه -2
  اي را در من پرورش داده است. برنامه درسی توان حل مسئله حرفه -3
  برنامه درسی نیازهاي جامعه را مدنظر قرار داده و متناسب با تحوالت جامعه بوده است. -4

      

  
   است؟ متناسب با نیاز دانش آموختگانهاي آموزشی  دورهتنوع تا چه اندازه با توجه به موارد زیر،  -2

  زیاد  متوسط  کم  حشر
کنـد تـا بتـوانم فعالیتهـاي مختلفـی را در       کمک مـی من ام به  دروسی را که قبالً فرا گرفته -1

  .ام انجام دهم رشته
  هاي مرتبط با رشته شده است. زمینهدروس ارائه شده باعث کارایی شغلی فعلی من در  -2

      

  
  هاي زیر بیان کنید. وه با توجه به گویههاي آموزشی و درسی گر میزان رضایت خود را از برنامه -3

  زیاد  متوسط  کم  شرح
  گروه رضایت دارید؟ برنامه درسیتا چه اندازه از کیفیت آموزشی  -1
  سی گروه رضایت دارید؟هاي در ه از کاربردي بودن برنامهتا چه انداز -2
  هاي درسی رضایت دارید؟ تا چه اندازه از به روز بودن برنامه -3
  هاي الزم، رضایت دارید؟ هاي درسی در ایجاد قابلیت تا چه اندازه از کفایت برنامه -4
تا چه اندازه استفاده از امکانات آزمایشگاهی و وسایل آموزشی در بهبـود یـادگیري شـما     -5

  ؟کمک کرده است

      

  
  
  



  به نظر شما مطلوبیت محتواي دروس دوره در هر یک از موارد زیر در چه حدي است؟ -4
  زیاد  متوسط  کم  شرح

  ناسب مطالب نظري و کار عملیت -1
  شود قابل درك است دروسی که ارائه می -2
  شود قابل اجرا و عملی است مطالبی که در دوره ارائه می -3
  گردد متناسب با نیازهاي فراگیران و جامعه مطالب درسی ارائه می -4
  جدید بودن محتواي دروس -5

      

  
  □ خیر     □بلیاید؟  یا ترجمه کردهآیا کتابی تألیف  -5

  در صورت پاسخ مثبت تعداد آن را بیان نمائید: ...............................
  □ خیر     □بلیاید؟  اي تألیف کرده آیا مقاله -6

  در صورت پاسخ مثبت تعداد آن را بیان نمائید: ...............................
  □ خیر     □بلیاید؟  هاي داخلی یا خارجی ارائه کردهاي در سمینار آیا مقاله -7

  در صورت پاسخ مثبت تعداد آن را بیان نمائید: ...............................
  □ غیر شاغل     □شاغلوضعیت اشتغال:    -8
  □ خیر     □بلیتان است؟  در صورتی که شاغل هستید، شغل شما مرتبط با رشته تحصیلی -9

    .......: ....................................................... سمت: ..............................................................نام محل کار
  □ خیر     □ بلیاید؟  آیا کارآفرین هستید و خودتان ایجاد اشتغال کرده -10
  آورد؟ گروه دعوت بعمل می التحصیالن شاغل براي سخنرانی در آیا گروه از فارغ -11
  □ خیر     □بلی
هاي پژوهشی و عرضـه خـدمات تخصصـی کـار      تا چه اندازه گروه با دانش آموختگان در زمینه انجام فعالیت -12

  دهد؟ مشترك انجام می
      □ زیاد     □ متوسط     □ کم
  □ خیر     □ بلی نماید؟ التحصیالن خود برگزار می اي براي فارغ آیا گروه همایش ساالنه -13
 
 


