بسمً تعالی

فزم شماره یک ( الف )  :پزسشنامو نظز خواىی اس نحوه تدریس نظزی استاد ( بالیىی وعلوم پایً )
دانشجوی گرامی :
بٍ مىظًر ببال بردن سطح آمًزش داوشگبٌ ي استفبدٌ بیشتر از امکبوبت آمًزشی ي وظرخًاَی درببرٌ تذریس اسبتیذ محترم  ،خًاَشمىذاست بب دروظر
يطٍ
گرفته ایه ياقؼیت کٍ خذايوذ متؼبل وبظر براػمبل ي ویبت مبست  ،بذين تًجٍ بٍ مسبئل شخصی  ،بٍ سئًاالت ریل ( بب زدن ػالمت ضربذر × در دستًر مرة
جًاة دَیذ ) بذیُی است پبسخُبی ياقغ بیىبوٍ شمب در مجمًع اطالػبت بب ارزش يسبزوذٌ ای برای استبدان ي مسئًلیه داوشگبٌ فراَم سبختٍ ي در مًارد م قتضی از
آن استفبدٌ خًاَذ شذ.
ًبم درس :

ًبم استبد :

ًین سبل تحصیلی :

عالی

ردیف

موضوع

1

قدرت تفْین ٍاًتقبل هفبّین درس

2

هیشاى تسلط در هَضَع درس

3

رٍش تدریس

4

هیساى ػالقِ استبد ثِ استفبدُ اس ٍسبئل کهک آهَسشی

5

هیشاى ػالقِ استبد ثِ اهز تدریس

6

ػالقِ ٍ رغجت در رفغ هشکالت ػلوی داًشجَیبى

7

هیشاى پذیزش ًظزات داًشجَیبى در راثطِ ثب درس

8

کالسطَل سهبى کالس
،
هیشاى رػبیت ًظن ٍ تزتیت در فؼبلیتْبی آهَسشی،حضَر در

9

هیشاى رػبیت سز فصل ّبی درٍس تؼییي شدُ اس طزف ستبد اًقالة فزٌّگی

10

هیشاى ارائِ هطبلت ٍ اطالػبت جدید

11

ارائِ کبرثزد ػلوی هطبلت تدریس شدُ

12

هیشاى تبثیز تکلیف تؼییي شدُ

13

هیشاى هؼزفی هٌبثغ ٍ هبخذ در راثطِ ثب درس

14

هیشاى ًتیجِ گیزی اس درٍس آسهبیشگبّی ٍ

هزکش آهَسشی :

خوب متوسط ضعیف

در صَرت ٍجَد اهکبًبت

کبرگبّیدر صَرت ٍجَد اهکبًبت

ارسشیابی دانشجو اس خود :

15

هیشاى فؼبلیت در ایي درس ًسجت ثِ سبیز درٍس

 16هیشاى ػالقِ ثِ ایي درس
17

هیشاى ػالقِ در گذراًدى درس دیگزی ثب ایي استبد

18

هیشاى دقت در جَاة دادى ثِ سئَاالت ایي پزسشٌبهِ
تذکز  :چىاوچً وظرات سازودي ای پیرامون مسائل آموزشی داوشگاي و کار اساتید دارید در پشت ایه برگ قید ومائید .

