باسمه تعالی
فرم نظرخواهی از دانشجويان کارشناسی در مورد نحوهی تدريس استادان
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

نام دانشکده:
نام استاد:
سال تحصيلی:
رشتهی تحصيلی:

نام گروه آموزشی:
نام درس:
نيمسال :اول  دوم 
ورودی سال:

تاريخ تکميل فرم:
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دانشجوی گرامی!
اين پرسشنامه بهمنظور آگاهی از کيفيت تدريس استادان محترم و با هدف ارتقای سطح کيفی فعاليت های آموزشی دانشگاه تهيه شده است .بنابراين ،خواهشمند است که در
با سپاس
کمال دقت و صداقت به پرسشهای چهارگزينهای زير پاسخ دهيد.
دفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه
گويهها

نوع شاخص
تالش او با تحليل و قدرت بيان خوبی همراه است.
تالش ،تحليل و
قدرت بيان

هرچند تالش او خوب است ،ولی قدرت بيان و تحليل قابل قبولی ندارد.
برخالف داشتن قدرت بيان و تحليل خوب ،تالش رضايتبخشی ندارد.
تحليل ،تالش و قدرت بيان وی برای دانشجويان رضايتبخش نيست.

توان علمی  -آموزشی

تسلط کامل بر مطالب درسی دارد و به پرسشهای دانشجويان پاسخ مناسب میدهد.
توانايی علمی

هرچند تسلط خوبی بر مطالب علمی دارد ،اما قدرت پاسخگويی مناسب به پرسشهای دانشجويان ندارد.
تسلط خوبی بر مطالب علمی ندارد ،ولی سعی میکند پرسشهای دانشجويان را بیپاسخ نگذارد.
از تسلط علمی کافی و قدرت پاسخگويی مناسب به پرسشهای دانشجويان برخوردار نيست.

عالقهی تدريس
و توانايی کنترل
کالس

شور و شوق فراوانی در تدريس دارد و بهخوبی کالس را اداره میکند.
توانايی خوبی برای ادارهی کالس دارد ،اما عالقهی زيادی به تدريس ندارد.
توانايی خوبی برای ادارهی کالس ندارد ،ولی عالقهی زيادی را برای تدريس نشان میدهد.
با بیميلی تدريس میکند ،ولی توجه زيادی به کنترل کالس ندارد.
طبق برنامهی اعالمشده ،در محل کار حضور میيابد و به پرسشهای دانشجويان پاسخ مناسب میدهد.

رفتار علمی  -اجتماعی

مشاوره و رفع
اشکال

هرچند پاسخگوی پرسشهای دانشجويان است ،اما توجه کافی به برنامهی اعالمشده ندارد.
طبق ساعت اعالمشده در محل کار حضور دارد ،اما توجه کافی به پرسشهای دانشجويان ندارد.
به برنامهی اعالمشده و پرسشهای دانشجويان ،توجه قابل قبولی ندارد.
با شروع و پايان بهموقع کالس ،مسايل يا مطالب زيادی را تشريح میکند.

محتوا و انضباط
کاری

هرچند مسايل يا مطالب زيادی را تشريح میکند ،اما توجه کافی به حضور بهموقع در کالس ندارد.
بهموقع در کالس حاضر میشود ،اما مطالب يا مسايل زيادی را ارايه نمیدهد.
اکثر اوقات دير در کالس حاضر میشود و مطالب چندانی را نيز ارايه نمیکند.

رفتار فرهنگی  -اجتماعی

خوشرويی و
روحيهی
همکاری

همواره خوشبرخورد است و برای حل مشکالت دانشجويان همکاری میکند.
هرچند خوشبرخورد است ،اما وقت کافی به حل مشکالت دانشجويان تخصيص نمیدهد.
به حل مشکالت دانشجويان توجه دارد ،اما چندان خوشبرخورد نيست.
خود را مسؤول حل مشکالت دانشجويان نمیداند و خوشبرخورد هم نيست.
هم در گفتار و هم در رفتار ،الگوی اخالقی مناسبی برای دانشجويان است.

اخالق در گفتار و
رفتار

شايد با زبان ،دانشجويان را در کالس پند ندهد؛ ولی در عمل ،الگوی اخالقی مناسبی برای دانشجويان است.
بيش از آنکه عمل کند ،پند و نصيحت میدهد.
نه در گفتار و نه در رفتار ،الگوی شايستهای برای دانشجويان محسوب نمیشود.

پاسخ

