دانشکده پرستبری مبمبیی دانشگبه آزاد واحد دزفول
(واحد )EDO
کبرنبمه ارزیببی تدریس نظری اسبتید هیبت علمی تمبم وقت-به تفکیک موارد(محرمبنه-ویژه استبد)
نام استاد........:
ارزشیببی از نظر دانشجو

نیمسال ..................:
نمره

ارزشیببی از نظر مدیر گروه

نمره

گروه.......:
ارزشیببی از نظر
همکبر

 .1دانش تخصصي  ،جامع
نگري وژرف انديشي استاد
در درس مربوطه
.2اشراف کامل استاد بر
محتوايکتاب درسي
 .3توانايي تفهيم و انتقال
مطالب در خصوص مرور
درس
 .4توانمندي علمي استاد
درپاسخگويي به سواالت
دانشجويان
 .5کوشش براي طرح
مباحث جديد ومعرفي منابع
جديد
 .6ميزان آشنا نمودن
دانشجويانبا نحوة امتحانات
 .7ايجاد انگيزه و
خالقيتاستاد در امر تدريس
 .8فراهم آوردن زمينه
مشارکتدانشجويان در
مباحث درسي
 .9ميزان استفاده استاد
ازامکانات و رسانه هاي
آموزشي
 .11استفاده مطلوب از
شيوهها و روش هاي فعال
و نوين آموزشي
 .11نحوة مديريت کالس
وتوانايي اداره کالس و
حضور وغياب
 .12نحوة تنظيم ارائه
مطالبدرسي با ميزان
ساعات تعيين شده
 .13واکنش منطقي و
معقول بهپيشنهادات ،
انتقادات و ديدگاه هاي
دانشجويان
.14حضور به موقع و
منظماستاد و استفاده بهينه
از وقت کالس
.15گشاده رويي ،
رفتاراجتماعي مطلوب و
تکريم دانشجو
.16ارزشيابی مناسب
فراگيران به شيوه های کتبی
و شفاهی

همکاري در ارائه دروس
وکالس هاي رفع اشکال

داشتن روحيه انتقاد
پذيری

توجه به اولويت تخصصي
درانتخاب دروس

برقراری ارتباط مناسب
با همکاران

ميزان همکاري در هدايت
پايان نامه ها و رساله ها اعم
از داوري  ،راهنما و مشاوره
فعاليت هاي پژوهشي و
آثارپژوهشي

برقراری ارتباط مناسب
با دانشجويان

همکاري جهت طرح سوال
وويراستاري سوال و پاسخ به
اعتراضات
همکاري در توليد محتواي
مجازي و کمک درسي
مشارکت در شوراهاي عمومي
و تخصصي گروه
داشتن پشتکار و نظم دراجراي
مسئوليت هاي محوله
تالش براي ارتقاء کيفيت رشته
و گروه
رعايت شئونات اخالقي
وارزشي
واکنش منطقي و معقول به
پيشنهادات  ،انتقادات و ديدگاه
هاي همکاران گروه
شرکت در همايش هاي علمي
و تخصصي داخلي و خارجي
همکاري با مرکز و واحددر
خصوص توسعه امکانات
آموزشي گروه
استفاده از امکانات وتجهيزات
آموزشي در قالب فرآيند
تدريس
ميزان عالقه و پشتکار به انجام
امور علمی و تحقيقی
-

همکاری در پذيرش
واحدهای درسی ارائه
شده در گروه
عالقمندی در نوآوری و
به روز کردن اطالعات
علمی
نظر کلی شما در مورد
شايستگی های آکادميک
عضو هيات علمی
مسوليت پذيری در
امور محوله
رعايت اخالق حرفه ای
و شئونات اسالمی
به اشتراک گذاشتن
توانمندی های آموزشی
و پژوهشی با ساير
همکاران
تالش در جهت ارتقای
فعاليت های آموزشی
گروه

نمره

ارزشیببی از نظر معبونت
آموزشی دانشکده
حضور منظم براساس
جدول حضور هفتگي
اعضاي هيات علمي
رعايت نظم و دقت و
داشتن پشتکار در
مسئوليت هاي محوله
مشارکت در شوراهاي و
کميته های مرکز وواحد
پايبندي به ارزش هاي
اخالقي اسالمي
تعامل شايسته با همکاران
و رعايت احترام متقابل
تالش براي ارتقاء کيفيت
علمي دانشگاه
تکميل ساعات موظف
تدريس
ميزان رضايت دانشجويان
ازنحوة تدريس و رفع
اشکال و تعامل
توانايي مديريت کالس و
برقراری نظم (حضور و
غياب منظم)
تصحيح به موقع اوراق
امتحاني و تنظيم ليست
نمرات

نمره

استاد گزامی با تشکز اس سحمات شما در طی نیمسال گذشته خواهشمندم به نقاط ضعف و قوت خود دقت بفزمایید.
نمزه استاندارد در هز آی تم به تنهایی  4می باشد.نمزه ثبت شده در هز آی تم نمزه ای است که شما کسب نموده اید.
چنانچه در خصوص کارنامه ارزشیابی خود نظری دارید مرقوم بفرمایید.
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نبم و نبم خبنوادگی و امضبء مسئول :EDO

نبم و نبم خبنوادگی و امضبء استبد:

