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       تحصیالت عالی وزارت

             و اعتباردهیکیفیت  ارتقایریاست 

 کیفیت تدریس از پرسشنامه ارزیابی 

Teaching Quality Evaluation Questionnaire           
 

 /     /       تاریخ:       (                  نوبت ارزیابی )      (        اسم نهاد تحصیلی )                                          

 
ر حقایق که متکی ب با ارایه جواب بر پرسش ها مهم است. به سواالت باید پاسخ های دقیق و صادقانه)محصالن ( ارزیابی درس توسط شما این 

های دنیا مروج هنتوندر تمامی پو ارزیابی این روش بوده وتدریس  بهبود این ارزیابی برای حل مشکالت شما و ارایه شود. ،واقعیت ها باشد و

 است.

، ساحوی، تطبیقاتی و سیر های عملیهای  فعالیت: ۱۷

 علمی مطابق مفردات درسی اجرا می شود؟

بلیالف:   

 تا اندازه یب: 

 نخیرپ: 

، مواد الزم برای تدریس)تباشیر، مناسب  صنف: ۱۸

مارکر و...( البراتوار و کتابخانه تا چه حد به دسترس 

 شما ازطرف اداره قرارداده شده است؟

(٪۱۰۰خیلی خوب)الف:    

(٪۷۵خوب) ب:  

(٪۵۰نسبتاً خوب)پ:   

 (۲۵٪خراب )ث: 

: آیا از تکنالوژی جدید ) کمپیوتر، پرجکتور، ۱۹

در  مکمل، انترنت و.....(  اسکرین، LCDتلویزیون

 استفاده می شود ؟ روند درسی

 الف :  بلی 

 ب : گاه گاهی

موجود نیست اصالً پ :   

: میتودولوژی تدریس در نهاد تحصیل شما چگونه ۲۰

 است؟

 الف: لکچر

 ب: محصل محوری

 پ: دیکتی

 ت: لکچر و محصل محوری

بیشتر   . اساتید شما ازکدام روش های جدید  تدریس۲۱

 استفاده مینمایند؟

 الف: یادگیری به اساس مشکل 

 ب: یاد گیری به اسا س قضیه 

 پ: یاد گیری به اساس پروژه 

 ت: یادگیری به اساس نتیجه 

 ه.هیچکدم   

آیا اساتید خارج ازساعات درسی برای شما وقت  :۲۲

 میدهند؟

 بلی :الف

 ب: نخیر

 پ: برخی استادان

نمایند؟ استادان شما چند مضمون را تدریس می  .۲۳ 

 الف: یک مضمون 

 ب: دو مضمون 

آن از یا بیشتر : سه وپ  

  

ت یپیشنهادات خود را برای بهبود کیفسایرنظریات و 

 درس ارایه فرمائید.) مربوط محصالن(

 

 

 

 

و  درس ن برای انتقالا: قدرت بیان و تفهیم استاد:۹

 فهماندن شما تا چه حد است ؟

 (۱۰۰٪) خیلی خوب الف:

 (۷۵٪خوب) ب: 

 (۵۰٪نسبتاً خوب) پ:

 (۲۵٪خراب )  ت:

در در آغاز سمسمتر  مضامین کورس پالیسی: آیا ۱۰

؟ قرار داده  میشود شمااختیار   

بلی الف:    

 ب:  دربعضی مضامین بلی

 نخیر:پ

 : از رفتار منصفانه ، عادالنه و بر خورد با احترام ۱۱

 استادان راضی هستید؟   تقابلم

 الف: خیلی زیاد          

 ب: زیاد 

 پ: کم 

: استادان به سواالت شما به کدام روحیه جواب ارایه ۱۲

 می نمایند ؟

(٪۱۰۰خیلی خوب) الف:  

(٪۷۵ب: خوب)  

(٪۵۰نسبتاً خوب) پ:  

 (۲۵٪خراب )ت: 

اندازه تسلط و آمادگی استادان در تدریس چگونه  :۱۳

 است؟

(٪۱۰۰خیلی خوب) الف:  

(٪۷۵خوب) :ب  

(٪۵۰نسبتاً خوب) :پ  

(۲۵٪خراب )ث:   

: رعایت نظم و دیسپلین اکادمیک، حضور به موقع ۱۴

استادان و  تطبیق وقت معینه تا چه حد در نظر گرفته می 

 شود؟.

(٪۱۰۰خیلی خوب) :الف  

(٪۷۵خوب) :ب  

(٪۵۰نسبتاً خوب) :پ  

(۲۵٪خراب ) ث:    

نهایی به چه اندازه راضی  امتحانات : از نحوه اخذ ۱۵

 هستید؟

 الف: خیلی زیاد 

 ب:  زیاد 

 پ: کم

 شما چگونه است ؟  ات: نوع امتحان۱۶

 مختلطالف : 

 ب: تشریحی 

 پاسخ کوتاه پ: 

غلط چهارجوابه و صحیح وت:   

 ث: تحلیلی

:آیا از کیفیت تدریس توسط نهاد تحصیلی شما ۱

  صورت می گیرد؟ سمستروارارزیابی 

 بلی الف:

گاهگاهیب:   

نخیرپ:  

: نظر شما در مورد کیفیت محتوی مضامین این ۲

 سمستر چیست؟

(٪۱۰۰الف:خیلی خوب)  

(٪۷۵ب: خوب)  

(٪۵۰پ:نسبتاً خوب)  

(۲۵٪ت: خراب )  

این سمستر  تدریس شده :تا چه اندازه از مضامین۳

 آموخته اید؟

   (۱۰۰٪) خیلی خوب الف:

 (۷۵٪ب:  خوب)

 (۵۰٪پ:  نسبتاً خوب)

 (۲۵٪خراب ) ت: 

:آیا مواد درسی، کتاب ها و لکچر نوت ها سلیس، ۴

 قابل فهم و عاری از اشتباهات است؟

 بلیالف: 

 تا اندازه یب:  

 نخیرپ:  

رسمی : آیا از کریکولم و مفردات درسی ۵

 دیپارتمنت خویش اطالع دارید؟

الف: بلی    

ی ب: تا اندازه    

خیرپ: ن   

: آیا مفردات درسی رسمی با عنوان های مواد ۶

 درسی ولکچر نوت های شما مطابقت دارد؟

 الف: بلی

 ب: اطالع ندارم

   خیرپ: ن

و لکچر نوت ها از ماخذ جدید  درسی: آیا مواد ۷

؟است گرفته شده  

 بلی  الف:

 تا حدودی ب:

 نخیر پ: 

: آیا در اخیر مواد درسی و لکچر نوت ها ماخذ ۸

 ذکر شده یا خیر؟

 الف: بلی 

 به: در بعضی مضامین

خیرپ: ن  


