بسمه تعالی
فرم ارزشیابی مقطع علوم پایه
درسنامه ........

دانشجوی محترم .آیا فصل  ..............از درسنامه  ..............را مطالعه کرده اید؟
بلی

خیر

در صورتی که این فصل را مطالعه نموده اید ،لطفا به پرسش های زیر با دقت پاسخ دهید.
از پاسخ های شما در بازنگری درسنامه های علوم پایه ،استفاده خواهد شد .با تشکر

 -1تا هطالعِ ی هطالة ایي فصل ،تِ چٌد درصد از اّداف تیاى شدُ در اتتدای فصل دست پیدا کردید؟
 .aتِ تیشتر از  75درصد اّداف دست پیدا کردم.
 .bتِ  55تا  75درصد اّداف دست پیدا کردم.
 .cتِ کوتر از  55درصد اّداف دست پیدا کردم.
 -2تِ ًظر شوا ،هتي ًَشتِ شدُ در ایي فصل ،چقدر سلیس ٍ رٍاى تَد؟
 .aکاهال سلیس ٍ رٍاى تَد ٍ ًیاز تِ تازًگری ًدارد.
 .bایرادات جسئی دارد کِ تا ترطرف شدى آًْا ،هتي کاهال رٍاى است.
 .cایرادات زیادی دارد کِ ًیازهٌد ٍیرایش اساسی هی تاشد.
 -3آیا تیي هطالة ایي فصل تا سایر فصَل درسٌاهِ  ،هطلة تکراری هشاّدُ کردید ؟
 .aهطالة تکرای در ایي فصل  ،اصال هشاّدُ ًکردم.
 .bهطالة تکراری هشاّدُ کردم ٍلی ترای یادگیری تْتر  ،هفید تَد.
 .cهطالة تکرای هشاّدُ کردم کِ ایي تکرار ترای یادگیری تْتر ّ ،یچ ضرٍرتی ًداشت.

 -4آیا تیي هطالة ایي فصل تا سایر فصَل ایي درسٌاهِ ،تٌاقضی هشاّدُ کردید ؟
 .aتیي هطالة ایي فصل تا سایر فصَل  ،اصال تٌاقضی هشاّدُ ًکردم .
 .bتیي هطالة ایي فصل تا سایر فصَل  ،تٌاقضاتی هشاّدُ کردم.
 -5تِ ًظر شوا ،ترتیة ٍ جایگاُ ایي فصل تیي فصَل درسٌاهِ هٌاسة تَد ؟
 .aترتیة ٍ تَالی فصَل ایي درسٌاهِ کاهال هٌاسة تَد.
 .bترتیة ٍ تَالی فصَل ایي درسٌاهِ هٌاسة ًثَد ٍ ًیاز تِ تازًگری دارد.
 -6تِ ًظر شوا ،ترتیة ٍ تَالی هطالة داخل ایي فصل ،هٌاسة تَد؟
 .aترتیة ٍ تَالی هطالة داخل ایي فصل ،هٌاسة تَد.
 .bترتیة ٍ تَالی هطالة ًیاز تِ تغییرات جسئی دارد.
 .cترتیة ٍ تَالی هطالة کاهال ًاهٌاسة تَد ٍ ًیاز تِ تغییرات اساسی دارد.
 -7تِ ًظر شوا ،تعداد تصاٍیر ایي فصل ترای درک هطالة ارائِ شدُ کافی تَد ؟
 .aکاهال کافی تَد.
 .bترای درک هطالة ًیاز تِ تصاٍیر تیشتر هی تاشد.
 -8تِ ًظر شوا ،کیفیت تصاٍیر ایي فصل چگًَِ تَد؟
 .aکیفیت تصاٍیر خَب تَد.
 .bکیفیت تصاٍیر هتَسط تَد.
 .cکیفیت تصاٍیر تد تَد.

آیا نکات بالینی این فصل را مطالعه کرده اید؟ بلی ......

خیر .......

در صورتی که نکات بالینی این فصل را مطالعه کرده اید ،لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید.
 -9درک هطالة ًکات تالیٌی ایي فصل ترای شوا چگًَِ تَد ؟
ّ .aوِ ی هطالة ًکات تالیٌی را تِ راحتی هتَجِ هی شدم.
 .bتعضی از هطالة ًکات تالیٌی تراین قاتل درک ًثَد.
 .cتسیاری از هطالة ًکات تالیٌی تِ گًَِ ای تَد کِ یادگیری آى تراین هشکل تَد.
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چِ هقدار از ًکات تالیٌی ایي فصل ،ترای یادگیری هطالة علَم پایِ تِ شوا کوک هی کرد؟

ّ .aوِ ی هطالة ًکات تالیٌی ترای یادگیری تْتر تِ هي کوک هی کرد.
 .bترخی از هطالة ًکات تالیٌی ترای یادگیری تْتر تِ هي کوک هی کرد.
ّ .cیچ کدام از هطالة ًکات تالیٌی ترای یادگیری تْتر تِ هي کوک ًوی کرد.

