ﻧﺎم درس:
ﻧﺎم ﻣﺪرس:

ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه:

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﮔﺮاﻣﻲ ،ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:

ﻛﻤﻴﺘﻪ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
اﻟﻒ( ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺤﺘﻮي دوره آﻣﻮزﺷﻲ
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻮآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﻳﻦ دوره آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ دوره در ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺷﻤﺎ
ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺷﻤﺎ
ﻣﻴﺰان از اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در دوره
ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه
ب( ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪرس دوره:
ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺪرس در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺪرس در اداره و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻼس
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮع و اراﺋﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي روﺷﻦ و ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل اﺳﺘﺎد از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻳﺎ ﻃﺮح ﺳﺌﻮال از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﺎد از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ج( ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎزﻣﺎن :
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ از ﻧﺤﻮه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و ﺛﺒﺖﻧﺎم دورهﻫﺎ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﻧﺤﻮه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دروس
ﻧﺤﻮه اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن دوره و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ آن
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎ از ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ
د( ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺟﺮاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻛﻼسﻫﺎ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎ ،ﻧﻮر ،ﺗﻬﻮﻳﻪ و وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ آﻧﺎن
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ...
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
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