
  
  

  ››اعضاء هيئت علمي چك ليست ارزشيابي طرح درس « 
  

  

  :   رتبة دانشگاهي     :    گروه آموزشي        :  نام دانشكده -
  : سابقة تدريس          : جنس 

    :                     طراحي سئواالت امتحاني   :   طرح درس  :  شركت در كارگاهاي آموزشي -
  :                             تحليل سئواالت امتحاني : روشهاي تدريس    : روش ارزشيابي 

  
  

                 : اطالعات عمومي ) الف 
    ندارد     دارد         نام درس  

     ندارد     دارد         ميزان واحد  
     ندارد     دارد   رشته و مقطع تحصيلي فراگيران  

    ندارد              دارد              ترم تحصيلي
  ندارد                دارد       كالس محل تشكيل

 ندارد             دارد          درس پيشنياز 

 ندارد             دارد        مدرسين 
                              

  
  : مقدمه ) ب 

    ندارد   دارد             مقدمه 
    خير      بلي       مقدمه  با عنوان درس ارتباط دارد 

    خير      لي  ب  مطرح شده است  درس اهميت آيادرمقدمه
  

  : اهداف كلي ) ج 
    ندارد   دارد                           اهداف كلي 

    خير      بلي      رعايت افعال مناسب 
  رعايت توالي منطقي موضوعات در اهداف 

  
  : اهداف ويژه يا عيني ) د 

    ندارد        دارد                            اهداف ويژه 
  ندارد               دارد             شده صحيح بودن افعال بكار برده 

    خير          بلي             آيا اهداف ويژه با اهداف كلي ارتباط دارد
     خير         بلي    آيا حيطه هاي اهداف نوشته شده متناسب با موضوع درس مي باشد 

  



  
  

  :     روش تدريس   ) ج 
     خير     بلي       مشخص شده است روش تدريس 

  :بلي از كدام روش در صورت 
Lectureبرنامه ريزي شده سخنراني    Round       Morning Report       

Case Report        غيره       كارگاه آموزشي           
  

  : سمعي بصري ) چ 
      خير     بلي      ذكر شده است   ل سمعي بصري استفاده از وساي

  
  : روش ارزشيابي ) ح 

    خير       بلي      خص شده استزشيابي مشطرح درس روشهاي ارآيا در 
     خير     بلي             آيا نحوه نمره دهي در ارزشيابي مشخص شده است 

  
  : منابع ) خ 

              خير      بلي      در طرح درس ذكر شده است منابع آيا 
  

   خير             آيا منابع با توجه به مقطع تحصيلي دانشجويان واضح مي باشد بلي 
  

  : جدول زمانبندي ) ف 
    خير        بلي          مشخص شده استجدول زمانبندي

   در صورت پاسخ مثبت 
   خير             بلي    است  ارائه شدهاهداف ويژه  و واحد باميزان متناسب تعدادجلسات

  
  
  

  
  
  

  نام خانوادگي تكميل كننده فرمنام و                                                              
                                                               امضاء و تاريخ

  
  
  
 


