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  توسط رئيس دانشكده مدير گروه كيفيت تدريس ،رعايت نظم و انضباط درسييابي ارز
  ......................سال تحصيلي  .....نيمسال 

   ............................................................. :دانشكده   ............................................................................... :ت علميأنام و نام خانوادگي عضو هي
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 .باشدبه تعداد                          روز درهفته مي گروه آموزشيدر  مدير گروهميزان حضور  .1
  

  .بصورت    تمام وقت      يا نيمه وقت       با دانشگاه همكاري دارد مدير گروه
 

در شروع نيمسال تحصيلي در  مدير گروهآيا برنامه هفتگي دروس با اعالم ساعات مشاوره دانشجويي توسط  .2
 بلي            خير      .                                                                محل مناسب نصب شده است

 

 به موقع نمرات امتحاني دروس مندرج در ابالغ آموزشي خود را ثبت نموده است؟ مدير گروهآيا  .3

  بلي            خير                                                                                                               
  ..............................در صورت منفي بودن جواب،نمرات امتحاني چند درس در موعد مقرر ثبت نشده است؟ 

 

 هاي موجود به عهده داشته است؟نامه، تدريس واحد موظف خود را مطابق با آيين مدير گروهآيا  .4

  بلي            خير                                                                                                               
  

 خير       آيا گروه آموزشي اقداماتي را جهت بازنگري و تغيير سرفصل دروس انجام داده است؟   بلي      .5

  در اين مورد تا چه اندازه بوده است؟ مدير گروهدرصورت مثبت بودن جواب، نقش 
  ضعيف                متوسط                     خوب                          خيلي خوب       

  

  خير    بلي                    داشته است؟  دانشكدهمشاركت فعال و مؤثر در جلسات شوراي  مدير گروهآيا  .6
  .جلسه تشكيل شده شركت فعال داشته است.............. جلسه از ......... در  مدير گروه

  

 جلسه........ تعداد :  تعداد جلسات غيبت واحدهاي درسي محوله در طول نيمسال تحصيلي .7

.  در يك درس بيش از دو جلسه است، نام درس را بنويسيد مدير گروهكه تعداد جلسات غيبت غير موجه درصورتي
  ...................................................................................................................................................................... :درس نام

  

  نيست          هست   :   كارشناسي دانشجوياناستاد راهنماي  مدير گروه .8
  كنيد؟را چگونه ارزيابي مينقش  اين ايفاي، كه استاد راهنماي دانشجويان هستند صورتي در

  ضعيف                متوسط                     خوب                          خيلي خوب       
  

در شروع نيمسال تحصيلي در پورتال  ،مطابق با آيين نامه آموزشيخود را طرح درس يا دروس  مدير گروهآيا  .9
 بلي            خير           اساتيد منظور نموده است؟                                                                  

  ......... :غ آموزشي درج شده استتعداد دروسي كه در ابال.........   :باشندتعداد دروسي كه داراي طرح درس مي
  

  

    رئيس دانشكدهنام و نام خانوادگي     
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   13..../ ..../ ...تاريخ تكميل     
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