ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه
(فرم شماره )6

پرسشنامه دانشآموختگان

بسمه تعالي
دانش آموخته محترم گروه .......................
با سالم،
پرسشنامه حاضر به منظور آگاهی از وضعیت موجود و برنامهریزی در جتزت بتدزود و ارء زاف تی یزت
گروهتا آموزشی دانشگاه تاشان ءتیه و ءنظیم شده است .از آنجا ته ءح ق این امر نیازمند یک ارزیابی جزام
از تلیه عوامل مؤثر در بتدود تی یت می باشد و نظر شما به عنوان یکی از عوامل و عناصزر گزروه میبزور حزا ی
اهمیت است لذا خواهشمند است پرسشنامه را مطالعه و آن را ءکمیزل ررما یزد .الزدالز از همکزار شزما ءشزکر
مینماید.
کمیته ارزیابي دروني گروه

پرسشنامه دانشآموختگان
آخرین مدرک تحصیلی ................................................ :سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی....................... :
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

بلی□ خیر □

 -1تا چه اندازه برنامه درسی گروه متناسب با نیازهای دانشجویان و جامعه است؟
شرح

کم

متوسط زیاد

 -1برنامه درسی را که در آن دانش آموخته شدهام نیازهای فعلی من را در بازار کار برآورده میکند.
 -2برنامه درسی انتظارات حرفهای من را برآورده کرده است.
 -3برنامه درسی توان حل مسئله حرفهای را در من پرورش داده است.
 -4برنامه درسی نیازهای جامعه را مدنظر قرار داده و متناسب با تحوالت جامعه بوده است.
 -2تا چه اندازه با توجه به موارد زیر ،تنوع دورههای آموزشی متناسب با نیاز دانش آموختگان است؟
شرح

کم

متوسط

زیاد

 -1دروسی را که قبالً فرا گرفتهام به من کمک می کندد تدا بتدوانم فعاهیت دای میتلادی را در
رشتهام انجام دهم.
 -2دروس ارائه شده باعث کارایی شغلی فعلی من در زمینههای مرتبط با رشته شده است.
 -3میزان رضایت خود را از برنامههای آموزشی و درسی گروه با توجه به گویههای زیر بیان کنید.
شرح
 -1تا چه اندازه از کیایت آموزشی برنامه درسی گروه رضایت دارید؟
 -2تا چه اندازه از کاربردی بودن برنامههای درسی گروه رضایت دارید؟
 -3تا چه اندازه از به روز بودن برنامههای درسی رضایت دارید؟
 -4تا چه اندازه از کاایت برنامههای درسی در ایجاد قابلیتهای الزم ،رضایت دارید؟
 -5تا چه اندازه استااده از امکانات آزمایشگاهی و وسایل آموزشی در ب بود یدادگیری شدما
کمک کرده است؟

کم

متوسط

زیاد

 -4به نظر شما مطلوبیت محتوای دروس دوره در هر یک از موارد زیر در چه حدی است؟
شرح

کم

متوسط

زیاد

 -1تناسب مطاهب نظری و کار عملی
 -2دروسی که ارائه میشود قابل درک است
 -3مطاهبی که در دوره ارائه میشود قابل اجرا و عملی است
 -4متناسب با نیازهای فراگیران و جامعه مطاهب درسی ارائه میگردد
 -5جدید بودن محتوای دروس

 -5آیا کتابی تأهیف یا ترجمه کردهاید؟ بلی□ خیر □
در صورت پاسخ مثبت تعداد آن را بیان نمائید............................... :

 -6آیا مقاههای تأهیف کردهاید؟ بلی□ خیر □
در صورت پاسخ مثبت تعداد آن را بیان نمائید............................... :

 -7آیا مقاههای در سمینارهای داخلی یا خارجی ارائه کردهاید؟ بلی□ خیر □
در صورت پاسخ مثبت تعداد آن را بیان نمائید............................... :
 -8وضعیت اشتغال:

شاغل□ غیر شاغل □

 -9در صورتی که شاغل هستید ،شغل شما مرتبط با رشته تحصیلیتان است؟ بلی□ خیر □
نام محل کار ....................................................... :سمت..................................................................... :

 -11آیا کارآفرین هستید و خودتان ایجاد اشتغال کردهاید؟ بلی □ خیر □
 -11آیا گروه از فارغاهتحصیالن شاغل برای سینرانی در گروه دعوت بعمل میآورد؟

بلی□ خیر □
 -12تا چه اندازه گروه با دانش آموختگان در زمینه انجام فعاهیتهای پژوهشی و عرضده خددمات تیصصدی کدار
مشترک انجام میدهد؟

کم □ متوسط □ زیاد □
 -13آیا گروه همایش ساالنهای برای فارغاهتحصیالن خود برگزار مینماید؟ بلی □ خیر □

