
 باسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

 )درس عملي -تمام  رشته های  دانشجویي جهتدر شرایط تعطيلي دانشگاهها و بحران کرونا  اساتيد درس عملي از کيفيت تدریس ) فرم ارزشيابي 

 
 ز آنجايي كه آگاهي از نظرات و پيشنهادات شما ميتو اند به نحو قابل مالحظه اي در بهبود دانشجوي گرامي : با سالم ضمن آرزوي موفقيت براي جنابعالي ا

 گردد ، خواهشمند است با كمال دقت و صادقانه به سئواالت پاسخ دهيد  وثربرنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشي م

 با تشكر                                                                                                                                             

 واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

 معاونت آموزشي                                                                                                                                                                                                                                          

 نيمسال تحصيلي : ی:                     ورود                         :         رشتهنام درس :                                                      نام استاد :                                
 

 

 :  اقدامات کلیکیفیت الف : 
 عالي 

(02) 
 بسيار خوب

(81) 
 خوب

(81) 
 متوسط

(81) 
 ضعيف

(80) 
 خيلي ضعيف

(82) 

       ذیربط از سوی استاد درس غير حضوری ی اطالع رساني کالس ها -8

       نوید در سامانه دروس طبق برنامه زماني توسط استاد سرفصل رگزاریاب -0

       غير حضوریتوليد محتوا متناسب با درس مربوطه در آموزش کاربردی استفاده از نرم افزارهای  -3

       برگزاری کالس های غير حضوری طبق برنامه زمانبندی هر درس  -1

 طی بحران کرونا آموزش  کیفیت فرایندب : 

 عالي 
(02) 

 بسيار خوب
(81) 

 خوب
(81) 

 متوسط
(81) 

 ضعيف
(80) 

 خيلي ضعيف
(82) 

       عملي ارائه و معرفي طرح دوره و طرح درس  -5

دروس عملي بصورت آموزش شبيه سازی )تهيه فيلم آمووزش عملوي ا اسو يل لوکا ت نولوو ی      ارائه  -1
 واقعيت مجازی (

      

       ارایه شده با نياز دانشجو و طبق سرفصل دروس عملي تناسب آموزش -7

به شيوه آموزش مجازی با استفاده از سامانه نوید جهت ت ميل آموزش دروس  استفاده از روش تدریس -1
   عملي  

      

       برگزاری جلسات تعاملي و بصورت آنالین طبق برنامه زماني -9

       وم و...(ز -اینستاگرام -اس ایک -سانه های ارتباط جمعي )واتساپراستفاده مفيد و مناسب از  -82

       )طي تدریس)گذاشتن ت اليف درسامانه نویدفعال دانشجویان در مشارکت اهميت دادن به  -88

       نفری و با حفظ فاصله اجتماعي 3برگزاری جلسات آموزش عملي در گروه های  -80

       در بحران کرونا ازمایشگاهي با حفظ پروت ل های بهداتشي -برگزاری اموزش عملي در محيط باليني-83

       بخش ذیربط در اموزش عملي مسئول –مربي  -باليني توانمندی مدرس -81

       نظر مهارت و توانمندی با اجرای آزمون های عمليدانشجویان از  یادگيری مستمرارزیابي  -85

       انگيزه در دانشجویان با استفاده از ب ارگيری ت نولو ی در تدریس ایجاد  -81

       بطور کلي کيفيت آموزش غير حضوری آفالین در مقایسه با کالسهای آنالین -87

 

لطفاً توضيحات يا علل در بخش توضيح جدول مرقوم نمائيد.


