
 
 دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

 (اعضاء هیأت علمی  )ابزار ارزشیابی برنامه درسی 

بررسی نظرات ارزشمند شما در مورد ارزشیابی  جهت با عرض سالم، ضمن تشکرو قدردانی از همکاری سرکار عالی /جنابعالی سئواالت زیر 

ور میشود پرسشنامه بی نام است و داده ها یادآخواهید کرد. طراحی شده است. با تکمیل آن به اصالح و بهبود این دوره کمک  ...برنامه درسی 

 . می باشدبه صورت کلی تحلیل می گردد. لذا پاسخ صحیح شما مورد امتنان 

 با تشکر                                                                                                                                                                          

 رشته تحصیلی...............................-1

 ........گروه آموزشی .............................................مرتبه علمی : مربی ........................استادیار...........................دانشیار ................................استاد -2

 .سال هیأت علمی :....................مدت سابقه -3

 :.....................سالباالترین مرتبه علمی خودسابقه کار در -4

 ( 1=خیلی کم     2=کم       3=متوسط    4=زیاد   5=خیلی زیادلطفاً نظر خود را در هر یک از موارد زیر اعالم فرمائید. )
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      نیاز به راه اندازی این دوره آموزشی بوده است .  1

      برنامه درسی اهداف دوره را تامین می کند .  2

      دروس ارائه شده این دوره پاسخگوی انتظارات و نیازهای آموزشی  دانشجویان است. 3

      ن موضوعات دروس این دوره وجود دارد.و ارتباط منطقی بی یتوال 4

      رشته تحصیلی با موضوعات تدریس متناسب است. 5

      با اهداف و محتوای دروس رشته که تدریس می کنید آشنائی الزم و کافی دارید. 6

      با روشهای آماری، تحقیق و رایانه آشنائی الزم و کافی دارید. 7

      لف و ویژگیهای کاربرد هر یک آگاهی دارید.از روشهای تدریس مخت 8

      های علمی الزم به این رشته وارد می شوند. انگیزه  با دانشجویان  9

آموزشی دانشکده با نیازهای آموزشی و پژوهشی این دوره متناسب  امکانات و تجهیزات 11

 است.

     

      است. امکانات و فضای آموزشی با تعداد دانشجویان متناسب 11

       تسهیالت الزم برای ارتقاء علمی شما فراهم شده است. 12

       امکان انجام مشاوره با دانشجویان وجود دارد. 13

      در تصمیم گیری آموزشی برای دانشجویان مشارکت دارید. 14

      در تصمیم گیریهای پژوهشی برای دانشجویان مشارکت دارید. 15

      در انتخاب شیوه های تدریس دیدگاه ها و نظرات دانشجو را مورد توجه قرار می دهید. 16

       از روشهای تدریس مختلف و نوین استفاده می کنید.  17
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       دارند.آموزشی، پژوهشی خود  تکالیفدانشجویان انگیزه الزم برای انجام  18

      بالین حضور دارند. انجام مهارتهای عملی در برایدانشجویان  19

      امتحانات متناسب با اهداف دوره برگزار می شود. 21

نتایج حاصل از ارزیابیهای پیشرفت تحصیلی دانشجویان در برنامه ریزی فعالیتهای  21

 آموزشی بعدی مورد توجه قرار می گیرد.

     

ن جهت ارتقاء این رشته گروه شما با سایر انجمنها و دانشگاه های مجری رشته در جها 22

  ارتباط مستمر دارد.

     

      میزان تعامل بین مدیر گروه/ مسئول دوره با اساتید این دوره مناسب و کافی است.  23

      فارغ التحصیالن مقطع ارشد در حیطه تخصصی خود مشغول فعالیت هستند.  24

      رضایت دارید. از سطح دانش اکتسابی دانش آموختگان در حیطه تخصصی 25

      از مهارتهای تخصصی بالینی، پژوهش و آموزش دانش آموختگان رضایت دارید. 26

      عناوین پایان نامه های این دوره طبق نیاز جامعه برنامه ریزی شده است. 27

دست آوردهای فعالیتهای پژوهشی و تکالیف دانشجویان آثار محسوسی را برای حرفه  28

 شته است.همراه دا
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 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  در مجموع 

       چه امتیازی می دهید؟ …به برنامه درس دوره  1

     چه امتیازی می دهید...…به کیفیت ارائه دوره  2

     چه امتیازی می دهید ...…به ضرورت دوره  3

     زی می دهید. چه امتیا…به ضرورت بازنگری برنامه درسی  4

 نقاط قوت و ضعف دوره ) در زمینه ی آموزش ، پژوهش ، مدیریت ؛ حضور در بالین ، ارتقاء حرفه ( را در چه می دانید. 

 

 

 چه پیشنهادی دارید؟

 

 

           مجدد، خسته نباشید  تشکر با                                                                                                                                                         

 ئیماماو  پرستاری دانشکدهدفتر توسعه آموزش                                                                                                                                       


