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 دانشجوی گرامی؛ سالم 

لذا  .عٌَاى هخاعثاى اصلی، هْوتزیي ًمص را در ایي اهز داریذِ تاضذ ٍ ضوا تیکی اس هْوتزیي راّثزدّای تْثَد کیفیت آهَسش، ارسضیاتی هی

 اًصاف ٍ ٍالع تیٌی،تا رعایت اصل صذالت، ٍ تا در ًظز گزفتي ایي ٍالعیت کِ خذاًٍذ هتعال ًاظز تز اعوال ٍ ًیات هاست خَاّطوٌذ است 

ایي پزسطٌاهِ تذٍى ًام ٍ ًام خاًَادگی تَدُ ٍ ّیچ کٌذ ًظزات خَد را در هَرد کیفیت تذریس تالیٌی استاد خَد لیذ تفزهاییذ. خاعز ًطاى هی

 آهَسضی کوک کٌیذ. تِ ها در جْت رفع ًمایص احتوالی ٍ ارتماء ضزایظ  ،تٌاتزایي تا پاسخْای دلیك ٍ صادلاًِ تاثیزی در ًوزُ ضوا ًذارد.

 تا تطکز

                                           همغع تحصیلی :     ًام استاد :                                       
 ( □ جلسات کوتز اس ًصف             □ جلسات 2/1        □ جلسات 4/3     □ جلساتتوام ؟  ذیرا حضَر داضت الس عولی) چِ هیشاى اس هذت ک

لغفا در هَرد عولکزد آهَسضی استاد خَد در دٍرُ عولی کِ تا ٍی داضتیذ، ًظز دّیذ. تَجِ کٌیذ کِ کل دٍرُ را در ًظز گزفتِ ٍ فمظ رٍی راهنما: 

 طَیذ.ًیک رٍس یا یک اتفاق خاصی هتوزکش 
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تغَر ضفاف تَضیح در اتتذای دٍرُ ٍ ٍظایف داًطجَیاى را  ، ًحَُ ارسضیاتیاّذاف آهَسضی ،عزح درس .1
 داد.

     

      ٍ لَاًیي آى آضٌا کزد. هحیظ آسهایطگاُدر اتتذای دٍرُ، داًطجَیاى را تا  .2

      کل هحتَای آهَسضی تغَر کاهل تَسظ استاد پَضص دادُ ضذ .  .3

      را داضت.ٍ ساسهاًذّی داًطجَیاى  کار عولی اتجلستَاًایی هذیزیت ٍ ادارُ  .4

      اس داًص علوی کافی ٍ تِ رٍس در سهیٌِ هْارتْای آسهایطگاّی تزخَردار تَد. .5

      تَاًایی اًتمال هفاّین درسی ٍ تفْین هغالة را داضت. .6

      تسلظ کافی داضت. آًْا ٍ آهَسش آسهایطگاّیهْارتْای در اًجام  .7

      کزد.استفادُ اس ٍسائل ٍ تجْیشات آضٌایی داضت ٍ تِ راحتی اس آًْا استفادُ هیتا ًحَُ  .8

      کزد.هیفزصت توزیي عولی تا ٍسائل ٍ تجْیشات را تزای ّوِ داًطجَیاى فزاّن  .9

      داد.تِ آًْا تاسخَرد تِ هَلع، هٌاسة ٍ ساسًذُ ارائِ هیٍ  تز توزیي تک تک داًطجَیاى ًظارت داضت .10

      .ّویطِ در دستزس تَدحاضز ضذُ ٍ جْت رفع اضکال داًطجَیاى،  آهَسش ٍ توزیيتِ هَلع در جلسِ  .11

      داد.اًتمادات ٍ ًظزات داًطجَیاى را گَش دادُ ٍ ٍاکٌص هٌصفاًِ، هٌغمی ٍ هعمَل اس خَد ًطاى هی .12



 بسمه تعالی

  كد مدرك و شماره بازنگري:
MO-FR-00/200 

فرم ارزشیابی تدریس عملی استاد توسط دانشجویان 

 (آزمایشگاه)

 
 

      گذاضت.ٍ تِ ضخصیت ٍ َّیت آًْا احتزام هی ارتثاط هٌاسة تزلزار کزدُتا داًطجَیاى  .13

 یعول اهتحاى کِ یصَرت در . )ضذ تزگشار عادالًِ ٍ تَدُ یآهَسض یهحتَا تا هتٌاسة درس یعول آسهَى.14
 ( ذیدّ پاسخ است، ضذُ تزگشار

     

 کٌیذ؟چگًَِ ارسیاتی هی آهَسضیتغَر کلی، کیفیت عولکزد استاد خَد را در ایي دٍرُ 
          □ضعیف           □هتَسظ            □خَب            □عالی 

 داًیذ؟تْتزیي جٌثِ تذریس عولی ایي استاد را چِ هی
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 چِ پیطٌْادی تزای تْتز ضذى تذریس عولی ایطاى داریذ؟
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