
 وزارت تحصیالت عالی 

 معینیت علمی

   کیفیت و اعتباردهی ریاست تضمین

  دیپارتمنتآمر ارزیابی استاد توسط  فورم 

اعتباردهی ( بورد تضمین کیفیت و 3پرتوکول شماره ) 1399حمل   25تائید شده جلسه مورخ   

 :      سمستر                          :    استاد نام              :              دیپارتمنت                         :پوهنحی

            

 : تاریخ ارزیابی 
 پیشنهادات  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  موارد ارزیابی  شماره 

      آیا استاد پالن انفرادی قابل تطبیق دارد؟ 1

      آیا استاد پالن بهبود تدریس قابل تطبیق دارد؟ 2

3 
استاد ارزیابی خودی مضامین خود را توسط محصالالن مربوهاله آیا  

 انجام داده و نتیجه تحلیل آن موجود است؟

 
    

4 
آیا استاد برعالوه تدریس در کالار هالای تحقیقالیا تالاویی و یالا ترجماله 

 سهم گرفته است؟

 
    

5 
آیا استاد مقاالت چاپ شده در ژورنال های ملی و بین اومللی هی دو 

 دارد؟سال اخیر 

 
    

      آیا استاد در امور اکادمیک ابتکاراتی دارد؟ 6

      آیا استاد کورس پاویسی مضامین مربوهه خویش را دارد؟ 7

      آیا استاد در صورت عضویت در کدام کمیته سهم فعال دارد؟ 8

9 
آیا استاد در کنفرانس های علمی هی سال جاری اشالترا  کالرده ویالا 

 نموده است؟ارایه 

 
    

10 
آیا استاد مکلفیت های اکادمیک خالویش را مطالابق قالانون تحصالیالت 

 عاوی به پیش میبرد؟

 
    

11 
آیا استاد در انجام کار های محووه از هرف دیپارتمنتا پوهنحیا 

 پوهنتون و یا ادارات بیرونی سهم فعال دارد؟ 

 
    

12 
آموزش مبتنی بر نتیجه ( و SCLآیا استاد بر مبنای شاگرد محوری ) 

(OBEتدریس می نماید؟ ) 

 
    

13 
آیا استاد از تکناووژی معلوماتی در روند تدریس خویش استفاده می  

 نماید؟ 

 
    

14 
آیا محصالن از شیوه تدریسا قدرت افهام و تفهیم و برخورد استاد 

 رضایت دارند؟ 

 
    

15 
صنی را مدیریت  آیا از نظر محصالنا استاد در هنگام تدریس 

 کرده می تواند؟

 
    

      آیا استاد پابند به جلسات دیپارتمنت و فیصله های آن می باشد؟  16

18 
آیا استاد در مسایل تضمین کیفیت توجه دارد و مطابق به آن عمل  

 می نماید؟ 

 
    

 سایر نظریات و پیشنهادات آمر دیپارتمنت به استاد: 

 

نه پری نمایند و نتیجه آنرا  بین هفته دوازدهم اوی چهاردهم هر سمستر خا محترم دیپارتمنت ها باید این فورم ارزیابی را آمران: یاد داشت

 %(. 25%( و ضعیی )50%(ا متوسط )75%(ا خوب )100بسیار خوب ) .دناستادان مربوهه شریک بساز  اصالحات بجهت آوردن ا
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