تبریخ ....................................:

ثسوِ تؼبلی

وزری

ضوبرُ .................................. :

کاربرگ (ح) – نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی توسط همکاران (یا رئیس دانشکده/
پژوهشکده)................../
سال تحصیلی 13...................... -13.............
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی :

داًطکذُ  /پصٍّطکذُ :

تؼذاد پبسخْب :

گرٍُ آهَزضی/پصٍّطی:
ضبخص ارزضیبثی

ًَع ضبخص

20

19

18

17

16

15

14

 -1تَاى ػلوی  -آهَزضی

ّ -1وکبری در ارائِ درٍض ٍ ّوکبری ثب گرٍُ در ارتجبط ثب ثبزًگری در ثرًبهِ ّب ٍ سرفصل درٍض
 -2هطبرکت در ضَرای گرٍُ (از دیذگبُ هطبرکت فکری در زهیٌِ ػلوی ٍ ػولی)
 -3داضتي پطتکبر در اًجبم اهَر اجرائی ٍ هسئَلیتْبی هحَلِ
 -4رػبیت ًظن در اًجبم اهَر اجرائی ٍهسئَلیت ّبی هحَلِ
 -5تالش ثرای ارتقبی کیفیت ػلوی گرٍُ

ػلوی ٍ

اجتوبػی

 -2رفتبر

 -6آداة ٍ رفتبر اجتوبػی ثب ّوکبراى گرٍُ ٍ احترام هتقبثل
ٍ -7اکٌص هٌغقی ٍ هؼقَل ثِ پیطٌْبدّب ،اًتقبدّب ٍ دیذگبّْبی ّوکبراى گرٍُ

الف -اهتیبز کل (ثر هجٌبی )20
ة -تَاى ػلوی -آهَزضی
ج -رفتبر ػلوی ٍ اجتوبػی





مدیر کل دفتر ....................................

13

 ٍ 12کوتر

تبریخ ....................................:

ثسوِ تؼبلی

وزری

ضوبرُ .................................. :

کاربرگ (ز) – نظرخواهی از همکاران گروه آموزشی /پژوهشی برای ارزشیابی – کیفیت تدریس
عضو هیات علمی سال تحصیلی 13..................... -13 ................

ّوکبر گراهی جٌبة آقبی  /سرکبر خبًن  ..................................................خَاّطوٌذ است در ارتجبط ثب ػضَ ّیبت ػلوی ثاب هطخصابت
زیر ،ظرف هذت حذاکثر  10رٍز ثرگِ را تکویل کردُ در پبکت هحرهبًِ قرار دّیذ ٍ ثِ دفتر ..........................................ثر گرداًیذ.

ثب سپبض
هذیر کل دفتر ..........................................................

داًطکذُ  /پصٍّطکذُ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی :

گرٍُ آهَزضی /پصٍّطی :
شاخص ارزشیابی

نوع شاخص

آموزشی

 -1توان علمی -

ّ -1وکبری در ارائِ درٍض ٍ ّوکبری ثب گرٍُ در ارتجبط ثب ثبزًگری در ثرًبهِ ّب ٍ سرفصل درٍض
 -2هطبرکت در ضَرای گرٍُ (از دیذگبُ هطبرکت فکری در زهیٌِ ػلوی ٍ ػولی)
 -3داضتي پطتکبر در اًجبم اهَر اجرائی ٍ هسئَلیتْبی هحَلِ
 -4رػبیت ًظن در اًجبم اهَر اجرائی ٍهسئَلیت ّبی هحَلِ
 -5تالش ثرای ارتقبی کیفیت ػلوی گرٍُ

اجتماعی

علمی و

 -2رفتار

 -6آداة ٍ رفتبر اجتوبػی ثب ّوکبراى گرٍُ ٍ احترام هتقبثل
ٍ -7اکٌص هٌغقی ٍ هؼقَل ثِ پیطٌْبدّب ،اًتقبدّب ٍ دیذگبّْبی ّوکبراى گرٍُ

20

19

18

17

16

15

14

13

 12و کمتر

تبریخ ....................................:

بسمه تعالی

وزری

ضوبرُ .................................. :

کاربرگ (د) – نظرخواهی از دانش آموختگان ممتاز برای ارزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی
نیمسال اول  /دوم سال تحصیلی 13................... - 13.................
برای هر درس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی :

داًطکذُ  /پصٍّطکذُ :

ًبم درض :

گرٍُ آهَزضی/پصٍّطی:

تؼذاد ٍاحذ درض :
شاخص ارزشیابی

نوع شاخص

 -1تسلظ استبد ثر هَضَع درض
 -2داًص ػوَهی استبد در رضتِ تحصیلی
 -3جبهغ ًگری ٍ شرف اًذیطی استبد در ارائِ هجبحث
 -1تَاى ػلوی  -آهَزضی

 -4تَاًبیی اًتقبل هغبلت اسبسی درض
 -5داضتي عرح درض هٌبست ٍ جبهؼیت ٍ پیَستگی در ارائِ هغبلت
 -6کَضص ثرای عرح هجبحث جذیذ ٍ استفبدُ از هٌبثغ رٍزآهذ
 -7تٌبست راّجردّب ٍ ضیَُ ّبی آهَزش ثب اّذاف درض
 -8استفبدُ از ضیَُ ّبی ارزضیبثی هٌبست از داًطجَیبى /عالة ثب تَجِ ثِ اّذاف درض
 -9ضرکت دادى داًطجَیبى  /عالة در هجبحث درض
 -10ایجبد اًگیسُ ٍ رغجت در داًطجَیبى /عالة جْت تحقیق ٍ هغبلؼِ

 -2رفتبر ػلوی ٍ اجتوبػی

ً -11حَُ هذیریت کالض (ًظن ٍ زهبى)
 -12اهکبى ارتجبط (حضَری ٍ غیر حضَری) ثب استبد در خبرج از کالض
 -13آداة ٍ رفتبر اجتوبػی ثب داًطجَیبى /عالة ٍ احترام هتقبثل
ٍ -14اکٌص هٌغقی ٍ هؼقَل ثِ پیطٌْبدّب ،اًتقبدّب ٍ دیذگبّْبی داًطجَیبى  /عالة
 -15گطبدُ رٍئی استبد ٍ تکرین داًطجَیبى

20

19

18

17

16

15

14

13

 12و کمتر

تبریخ ....................................:

بسمه تعالی

وزری

ضوبرُ .................................. :

کاربرگ (الف) – نظرخواهی از دانشجویان برای ارزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی
نیمسال اول  /دوم سال تحصیلی 13................... - 13.................
برای هر درس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی :

داًطکذُ  /پصٍّطکذُ :

ًبم درض :

گرٍُ آهَزضی/پصٍّطی:

تؼذاد ٍاحذ درض :
شاخص ارزشیابی

نوع شاخص
 -1تسلظ استبد ثر هَضَع درض
 -2داًص ػوَهی استبد در رضتِ تحصیلی

 -3جبهغ ًگری ٍ شرف اًذیطی استبد در ارائِ هجبحث
 -1توان علمی  -آموزشی

 -4تَاًبیی اًتقبل هغبلت اسبسی درض
 -5داضتي عرح درض هٌبست ٍ جبهؼیت ٍ پیَستگی در ارائِ هغبلت
 -6کَضص ثرای عرح هجبحث جذیذ ٍ استفبدُ از هٌبثغ رٍزآهذ
 -7تٌبست راّجردّب ٍ ضیَُ ّبی آهَزش ثب اّذاف درض
 -8استفبدُ از ضیَُ ّبی ارزضیبثی هٌبست از داًطجَیبى  /عالة ثب تَجِ ثِ اّذاف درض
 -9ضرکت دادى داًطجَیبى در هجبحث درض
 -10ایجبد اًگیسُ ٍ رغجت در داًطجَیبى جْت تحقیق ٍ هغبلؼِ

 -2رفتار علمی و اجتماعی

ً -11حَُ هذیریت کالض (ًظن ٍ زهبى)
 -12اهکبى ارتجبط (حضَری ٍ غیر حضَری) ثب استبد در خبرج از کالض
 -13آداة ٍ رفتبر اجتوبػی ثب داًطجَیبى ٍ احترام هتقبثل
ٍ -14اکٌص هٌغقی ٍ هؼقَل ثِ پیطٌْبدّب ،اًتقبدّب ٍ دیذگبّْبی داًطجَیبى
 -15گطبدُ رٍئی استبد ٍ تکرین داًطجَیبى

20

19

18

17

16

15

14

13

 12و کمتر

