پرسشنامه نظر خواهي از نحوه تذريس نظري استاد (تخصصي و علوم پايه)
دانشجوي گرامي:
يكي اص ساّْبي استقبء كيفيت آهَصش ثْشُ گيشي اص ًظش فشاگيشاى ثؼٌَاى يكي اص اسكبى هْن دس ًظبهْبي آهَصشي است

 ٍ .اسصشيبثي

داًشجَيبى اص ًحَُ تذسيس ثِ سًٍذ ثْجَد آهَصش كوك خَاّذ كشد .خَاّشوٌذ است ثب پبسخْبي دقيق ٍ هٌبست خَد ثِ ثْجَد سًٍذ آهَصش
كوك ًوبييذّ ٍ ،شيك اص هَاسد ريل سا ثب صدى ػالهت ضشثذس هشخص ًوبييذ .
ثذيْي است پبسخْبي ٍاقغ ثيٌبًِ شوب دس هجوَع اطالػبت ثب اسصش ٍ سبصًذُ اي ثشاي استبداى ٍ هسئَليي داًشگبُ فشاّن سبختِ ٍ دس هَاقغ
هقتضي اص آى استفبدُ خَاّذ شذ( .جْت اسصشيبثي ثِ آدسس  sama.qums.ac.irهشاجؼِ ًوبييذ) .
اص ّوكبسيتبى هتشكشين

رشته تحصيلي:

تاريخ تكميل :

رديف

نام درس:

نام استاد :

نيمسال تحصيلي :

موارد

1

قذست تفْين ٍاًتقبل هطبلت سا داسد.

2

ثش هَضَع دسس تسلط داسد.

3

سٍش تذسيس

4

اص ٍسبيل كوك آهَصشي استفبدُ هي كٌذ.

5

ثِ تذسيس هَضَع دسسي تؼيي شذُ ػالقوٌذ است.

6

ًسجت ثِ سفغ هشكالت ػلوي داًشجَيبى ػالقوٌذ است.

7

ًظشات داًشجَيبى دس ساثطِ ثب دسس سا هي پزيشد.

8

ًظن ٍ تشتيت دس فؼبليتْبي آهَصشي  ،حضَس دس كالس ٍ طَل صهبى كالس سا سػبيت هي كٌذ .

9

سشفصلْبي دسٍس تؼييي شذُ اص طشف ستبد اًقالة فشٌّگي سا سػبيت هي كٌذ .

10

دس تذسسي هطبلت ٍ اطالػبت جذيذ اسائِ هي دّذ .

11

كبسثشد ػلوي هطبلت تذسيس شذُ سااسئِ هي دّذ .

12

هيضاى تأثيش تكليف تؼييي شذُ .

13

هٌبثغ ػلوي الصم سا دس ساثطِ ثب دسس هؼشفي هي كٌذ .

14

ثؼذ اص خبتوِ دسس ثِ خالصِ كشدى اصَل كلي ثحث شذُ ٍ ًتيجِ گيشي هي پشداصد.

15

هطبلت ضشٍسي سا دس الَيت قشاس هي دّذ ٍ ثش آًْب تأكيذ هي كٌذ .

16

سؤاالتي هي پشسذ كِ كٌجكبٍي سا دس داًشجَ تحشيك هي كٌذ.

17

تَاًبيي كٌتشل ٍ اداسُ كالس سا داسد.

18

دس ثشخَسد ثب داًشجَ احتشام ٍ اػتوبد هتقبثل ايجبد هي كٌذ.

19

دستشسي ثِ استبد ثشاي ساٌّوبيي داًشجَيبى دس خبسج اص كالس اهكبى پزيش است.

20

دس طَل تشم پيششفت داًشجَيبى سا اسصيبثي هي كٌذ.

21

اثتذاي دٍسُ داًشجَيبى سا ثب ًحَُ اسصيبثي آشٌب هي كٌذ.
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متوسط
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