
 
 

 (   lesson plan) رسطرح د ارزشیابی(  1چک لیست شماره )

 

 نام و نام خانوادگی ارزیاب:
 

 

 

 

 

 نام استاد:

 گروه :                                           دانشکده :

      نام درس
 طرح درس امتیاز

 دارد

 

 درسطرح 

 ندارد

 طرح درس

 دارد

 

 درسطرح 

 ندارد

 طرح درس

 دارد

 

 درسطرح 

 ندارد

 طرح درس

 دارد

 

 درسطرح 

 ندارد

 طرح درس

 دارد

 

 درسطرح 

 ندارد
 عناوین / موارد

           01 اطالعات درس مشخص شده است
           5 استاد یا اساتید ارائه دهنده طرح درس مشخص شده است

           5 تاریخ تدوین/بازنگری مشخص شده است.
           01 اهداف آموزشی کلی مشخص شده است

           35 اهداف آموزشی اختصاصی مشخص شده است
           5 روش آموزش مشخص شده است

شده  شکاالت تایپی( رعایت  شتن ا سب،ندا سایز منا شتن)فونت و  نظم در نو

 است.

5           

           5 وسایل وامکانات آموزشی مورد استفاده مشخص شده است
           01 استمنابع مورد استفاده مشخص شده 

           01 در هرجلسه مشخص شده است Time managemenنحوه
           011 جمع                                         امتیاز



 

 

 
 (   course plan) ورهطرح د ارزشیابی(  2چک لیست شماره )

 نام استاد:

 دانشکده :                 گروه :       

      نام درس

 طرح دوره دارد امتیاز

 

 طرح دوره دارد طرح دوره ندارد

 

 طرح دوره دارد طرح دوره ندارد

 

 طرح دوره دارد طرح دوره ندارد

 

 طرح دوره دارد طرح دوره ندارد

 

 طرح دوره ندارد

 عناوین / موارد

           4 عناوین دوره مشخص شده است

           01 اهداف آموزشی کلی مشخص شده است

           35 اهداف آموزشی اختصاصی مشخص شده است

           5 اهداف دارای استاندارد عملکرد است

           4 اطالعات دوره مشخص شده است

           2 ا اساتید ارائه دهنده برنامه مشخص شده استاستاد ی

           2 اساتید تدوین کننده برنامه مشخص شده استاستاد یا 

           2 بازنگری طرح دوره مشخص شده است./تاریخ تدوین 

           5 روش آموزش مشخص شده است

شده  شخص  ستفاده م شی مورد ا سایل وامکانات آموز و

 است

2           

           5 روش ارزشیابی مشخص شده است

           2 تکوینی ) کوئیز( مشخص شده است.ارزشیابی 

شکاالت  شتن ا سب،ندا سایز منا شتن)فونت و  نظم در نو

 .تایپی( رعایت شده است

3           

           5 نحوه محاسبه نمره کل مشخص شده است

شده  شخص  شیابی م قوانین ومقررات اجرای برنامه وارز

 است

4           

           4 مشخص شده استمنابع مورد استفاده 

           6 زمان بندی می باشد جدولبرنامه دارای 

           011 جمع                                         امتیاز

 نام و نام خانوادگی ارزیاب:


