
 باسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 
 )درس تئوری -جهت تمام  رشته های  دانشجویي در شرایط تعطيلي دانشگاهها و بحران کرونا  اساتيددرس تئوری تمام گروههای آموزشي  از کيفيت تدریس  ) فرم ارزشيابي 

 

ي موفقيت براي جنابعالي از آنجايي كه آگاهي از نظرات و پيشنهادات شما ميتو اند به نحو قابل مالحظهه  دانشجوي گرامي : با سالم ضمن آرزو

 گردد ، خواهشمند است با كمال دقت و صادقانه به سئواالت پاسخ دهيد   وثراي در بهبود برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشي م

 با تشكر                                                                                                                                     

 واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 
                                                                                                                                                                                                

 آموزشي  معاونت 

 يمسال تحصيلي ::                                ورودی:                      ن  رشتهنام استاد :                                                 نام درس :                                     
 

 

  جهت آموزش طي بحران کرونا : اقدامات کيفيت 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 توسط استاد در سامانهدروس طبق برنامه زماني  سرفصل رگزاریاب -0

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

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

 تدریس آموزش مجازی: کيفيت فرایندب : 

 عالي 
(02) 

 بسيار خوب
(81) 

 وبخ
(81) 

 متوسط
(81) 

 ضعيف
(80) 

 خيلي ضعيف
(82) 

       توسط استاد  معرفي و بارگزاری طرح دوره در سيستم نوید -5

       استفاده از محتوای آموزشي تعاملي شامل اسالید، فيلم یا مالتي مدیا -1

       آنالیناز طریق تدریس اهيم اصلي درس انتقال مف ميزان -7

       اصلي به شکل کاربردی و شفاف در تدریس آفالین ارائه مفاهيم -1

       فصل دروسیي طبق سر دانشجوهای  تناسب محتوا و پوشش دهي نياز -9

       دانشجویان به پاسخ ازخورد بارایه و توسط استاد  تکليف از محتوای هر جلسه قراردادن -82

       غير حضوری ریسطي تدفعال دانشجویان در مشارکت اهميت دادن به  -88

       تدریس غيرحضوریعالقه و رغبت استاد در  -80

       اسخگویي به سئواالت دانشجویان و رفع مشکالت دانشجویانپ -83

       / تدوین پروژه آزمون ميان ترم -با اجرای کویيزدانشجویان یادگيری مستمر ارزیابي  -81

       )انالین و افالین(رایه شده در سامانه نویدتناسب سواالت امتحان با محتوای ا -85

       انگيزه در دانشجویان با استفاده از بکارگيری تکنولوژی در تدریس ایجاد  -81

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

لطفاً توضیحات یا علل در بخش توضیح جدول مرقوم نمائید.

 


