پرسشنامه
(ویژه دانشجویان ممتاز دانشگاه جامع علمی-کاربردی)

دانشجوی ممتاز محترم رشته ............................................
با سالم و احترام،
هدف از ارائه این پرسشنامه ،به دست آوردن اطالعات صحیح از برنامه های درسی دوره های دانشگاه
جامع علمی-کاربردی است که مبنایی برای بازنگری رشته ها بکار گرفته خواهد شد .پرسشنامه حاضر به منظور
ارزیابی و بازنگری برنامه درسی دوره آموزش عالی علمی-کاربردی .................................تهیه شده است .بی شک
اظهار نظر جنابعالی می تواند در ارتقاء کیفیت دوره مذکور موثر باشد .لذا خواهشمند است با صرف بخشی از
وقت گرانبهای خود ،با تکمیل پرسشنامه ما را در این مهم یاری نمایید .بدیهی است اطالعات این پرسشنامه
محرمانه و صرفاً به منظور بازنگری برنامه های درسی بهره گیری خواهد شد.
دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
الف -اطالعات فردی:
 -1جنس :زن  مرد 
 -2مرکز آموزش علمی-کاربردی .....................................................:

استان....................................

 -3رشته تحصیلی:

*دانشجوی ممتاز:به دانشجویی اطالق می شود که حداقل دارای میانگین نمرات تحصیلی  71باشد.

**نسخه کامل برنامه های درسی تمامی دوره های مصوب دانشگاه از طریق سایت دفتر برنامه ریزی درسی قابل دسترسی و بهره برداری می

باشد.

ب-پرسش های مربوط به بازنگری برنامه درسی ...........
ردیف

دامنه تاثیر

پرسش ها
خیلی
زیاد

1

تا چه حد از رشته تحصیلی راضی هستید؟

2

تا جه حد عالقه شما به رشته تحصیلی ،پس از ورود به به دانشگاه افزایش یافته است؟

3

تاچه حدتحصیل در رشته فعلی ،شما را به خلق ایده ها و نوآوری ها هدایت می کند؟

4

تا چه حد تحصیل در رشته فعلی باعث می شود که شما بتوانید کارهارا بهتر انجام دهید؟

5

تاچه حد موضوعات مورد آموزش در رشته تحصیلی را در ارتقاء دانش و مهارت های شغلی
مناسب می دانید؟

6

تاچه حد اجرای دروس کارگاهی و عملی رشته تحصیلی ،درارتقاء مهارت ها مناسب است؟

7

تا چه اندازه شرایط پذیرش دانشجو را برای تحصیل در رشته مورد نظر مناسب می دانید؟

8

تا چه حد امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی مناسب برای اجرای دوره ذیربط میباشد؟

9

تاچه حد اساتید و مدرسان ازتوانایی تدریس و دانش تخصصی الزم برخوردارند؟

11

تا چه حدکارگاهها و دروس عملی،برابر باساعات مصوب اجرامی شود؟

11

تا چه حد کارورزیهای دوره مناسب بوده و اجرای آن می تواند مهارت دانشجویان را ارتقاء
دهد؟

12

تا چه حد درس کاربینی در راستای عالقمند کردن دانشجویان به رشته تحصیلی ،مناسب
و اثرگذار است ؟

13

تا چه حد برنامه درسی دوره ،دانشجویان را برای بازارکار آماده می کند؟

14

تا چه میزان برنامه درسی دوره فعلی ،نیاز به اصالح و تغییر دارد؟

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

 -1به نظر شما چه درسها وموضوعات آموزشی باید از برنامه درسی حذف شوند ؟
 -2در دروس پایه چه موضوعاتی نیاز به تغییر و اصالح دارند؟
 -3در دروس اصلی چه موضوعاتی نیاز به تغییر و اصالح دارند؟
 -4در دروس تخصصی چه موضوعاتی نیاز به تغییر و اصالح دارند؟
 -5کدام موضوعات درسی الزم است ساعت آنها بیشتر شود؟
 -6کدام موضوعات درسی الزم است ساعت آنها کمتر شود؟
 -7عالوه بر موارد مذکور ،چنانچه موارد دیگری مد نظر است مرقوم نمایید .

باتشکر
دفتر برنامه ریزی درسی

