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             تحصیالت عالی وزارت

              و اعتباردهیکیفیت  ارتقایریاست 

 توسعه کریکولمپرسشنامه 

Curriculum Development Questionnaire         

 

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

 
حوصله مندی  لطف نموده با صداقت و .این پرسشنامه در مورد توسعه و به روز سازی کریکولم نهاد های تحصیلی شما تهیه شده

 .نشانی بفرماییدګزینه های مورد نظر را 
 

 .: این پرسشنامه توسط استاد خانه پری میگرددنوت 

 : سایر نظریات 

 

 

 

 

 

 

 

مقاصد و اهداف کریکولم در عمل تطبیق آیا  :۷

 ؟می گردد

 : بلی الف

 تا اندازه ای : ب

 نخیر: پ

شرایط تطبیق کریکولم تجدید شده و به روز : ۸

 ؟شده تا چه حد است

  صد فیصدالف: 

 هفتاد و پنج فیصد: ب

 پنجاه فیصد پ: 

 ت: کمتر از پنجاه فیصد

ً در تجدید، توسعه و به روز : ۹ شما شخصا

 ؟ سازی کریکولم سهم داشته اید

 بلی :  الف

  خیرنب: 

آیا به ارتقا ظرفیت جهت آشنایی به : ۱۰

 ؟  کریکولم سازی نیازمند هستید

 الف: بلی

 خیر نب: 

 

مفردات درسی رسمی آیا از کریکولم و : ۱

 ؟دیپارتمنت خویش اطالع دارید

    بلی :الف

  تا اندازه ای:  ب

 نخیر:  پ

و  پوهنځیآیا کمیته کریکولم در سطح : ۲

 ؟نهاد تحصیلی شما موجود است

  : بلیالف

 خیرن : ب

  آخرین زمان تجدید و به روز سازی: ۳

 ؟کریکولم دیپارتمنت شما چه وقت بود

 یک الی سه سال قبل الف:

 سه الی پنج سال قبل: ب

 بیشتر از پنج سال :پ

و  آیا برای مفردات درسی به روز شده: ۴

 ؟تجدید شده مأخذ در اختیار دارید

 بلی: الف

 تا اندازه ای: ب

 نخیر: پ

در اثنای تجدید و به روز سازی   :۵

کریکولم درسی از ارگان های ذیربط و 

 ؟فارغان دیپارتمنت دعوت نموده اید

 الف: بلی

 اندازه ایب: تا 

 خیرنپ: 

آیا برای محصالن از کریکولم و : ۶

مفردات درسی رسمی مضمون خویش 

 ؟آگاهی داده اید

 : بلیالف 

  تا اندازه ای :ب 

  خیرن پ:

 


