
  
  دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول

  دانشکده پرستاري و پیراپزشکی
 )EDOواحد توسعه آموزش (

  "نحوه نمره دهی و تفسیر فرم هاي ارزشیابی اساتید  "
  "خودارزیابی"از خودفرم  ارزیابی  اساتید  - 1فرم شماره 

 1براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . 
  براي ضعیف . 

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   نمره 
  15- 29  30-44   45-59  60  نمره ارزشیابی 

  فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط معاون آموزشی - 2فرم شماره 
 1براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . 

  براي ضعیف . 
  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   نمره 

  10-19  20- 29   30-39  40  نمره ارزشیابی 
  فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط مدیر گروه -3فرم شماره 

 1براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم .  جهت نمره دهی به
  براي ضعیف

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   نمره 
  15- 29  30-44   45 - 59  60  نمره ارزشیابی 

  
  
  
  

  فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط همکار - 4فرم شماره 
  

 1براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4این ترتیب عمل می کنیم . جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به 
  براي ضعیف

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   نمره 
  10-19  20- 29  30-39  40  نمره ارزشیابی 

  
  
  



  
  دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول

  دانشکده پرستاري و پیراپزشکی
 )EDOواحد توسعه آموزش (

  دانشجویانفرم  ارزیابی  از اساتید  توسط  -5فرم شماره 
  

 1براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4کنیم . جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می 
  براي ضعیف

  
  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   نمره 

  16-31  32- 47  48- 63  64  نمره ارزشیابی 
  

  توسط دانشجویانبالینی  فرم  ارزیابی  از اساتید   -6فرم شماره 
  

 1براي متوسط و  2براي خوب ،  3عالی ،  براي 4جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . 
  براي ضعیف

  
  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   نمره 

  10-19  20- 29  30-39  40  نمره ارزشیابی 
  
 


