بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
چك ليست ارزيابي طر ح درس
 -1نام ونام خانوادگی مدرس:

 -2نام گروه آموزشی :
 - 5رشته-مقطع تحصیلی:

 -4نام درس:

 -7آیا جدول مشخصات آزمون ضمیمه طرح درس می باشد؟ بلی ○

 - 3نام دانشکده:
-7سال تحصیلی:

 -6نیم سال تحصیلی :

خیر ○

الف :ارزیابی بخش ساختاری طرح درس (میزان ارزش )44:این بخش توسط کارشناسEDOیا  H-EDOتکمیل گردد.

آيتم

رديف

امتیاز

1

آيا اطالعات مربوط به مدرس به طور کامل تکمیل شده است؟

1

2

آيا اطالعات مربوط به فراگیران به طور کامل تکمیل شده است؟

1

3

آيا اطالعات مربوط به درس به طور کامل تکمیل شده است؟

1

4

آيا هدف کلی هر جلسه مشخص شده است؟

3

5

آيا رئوس مطالب هر جلسه نوشته شده است؟

2

6

آيا رفتار های ويژه عینی نوشته شده است؟

4

7

آيا حیطه و سطوح يادگیری برای همه رفتار های ويژه عینی مشخص شده است؟

4

8

آيا مدت زمان اجرای هريک از رئوس مطالب پیش بینی شده است؟

3

9

آيا ضرورت های يادگیری برای همه رئوس مطالب جلسه نوشته شده است؟

4

11

آيا روش تدريس نوشته شده است؟

4

11

آيا وسايل کمک آموزشی مورد نیاز نوشته شده است؟

2

12

آيا شیوه ارزشیابی برای هر جلسه مشخص شده است؟

3

13

آيا مکان اجرای هر جلسه مشخص شده است؟

1

14

آيا از افعال رفتاری در نوشتن رفتار های ويژه عینی استفاده شده است؟

3

15

آيا الزامات چهار گانه در نوشتن اهداف رفتاری(فراگیر ،فعل رفتاری ،معیار  ،شرايط) رعايت شده

4

است؟
جمع امتیاز:

41

بلی

خیر

امتیاز مکتسبه

ب :ارزیابی بخش محتوایی طرح درس (میزان ارزش )64:این بخش توسط نماینده گروه آموزشی تکمیل گردد.

رديف

میزان امتیاز

آيتم

1

آيا مجموعه هدفهای کلی جلسات درس،سرفصل های طرح دوره را به طور کامل پوشش می دهد؟

تا  5امتیاز

2

آيا رئوس مطالب هر جلسه ،هدف کلی آن جلسه را تامین می کنند؟

تا  5امتیاز

3

آيا روش تدريس متناسب با محتوای درس و حیطه های يادگیری می باشد ؟

تا  5امتیاز

4

آيا روش ارزشیابی متناسب با محتوای درس و حیطه های يادگیری می باشد؟

تا  5امتیاز

5

آيا وسايل کمک آموزشی متناسب با محتوای درس و روش تدريس می باشد؟

تا  5امتیاز

6

آيا تمام ( MUST LEARNبايد های يادگیری) در طرح درس پوشش داده شده است؟

تا  5امتیاز

7

آيا تعداد جلسات طرح درس متناسب با واحد درسی می باشد؟

تا  5امتیاز

8

آيا طرح درس در ابتدای هر جلسه دراختیار دانشجويان قرار گرفته ا ست؟

تا  5امتیاز

9

آيا جدول مشخصات آزمون در اختیار دانشجويان قرار گرفته است؟

تا  5امتیاز

01

آيا در گروه آموزشی ساز و کاری برای اطمینان از انطباق محتوای تدريس و طرح درس به صورت
مکتوب وجود دارد؟

تا  5امتیاز

00

آيا جدول مشخصات آزمون به طور صحیح و کامل تکمیل شده است و ضمیمیه طرح درس می
باشد؟

تا  5امتیاز

01

آيا جدول مشخصات آزمون بر اساس کوريکولوم ،همه سرفصل ها را پوشش می دهد؟

تا  5امتیاز

امتیاز مکتسبه

 61امتیاز

جمع امتیاز

مشخصات افراد ارزیابی کننده طرح درس
مشخصات

بخش ساختاری

مدير يا کارشناس دفتر توسعه آموزش

بخش محتوایی

مدير گروه آموزشی يا نماينده گروه
جمع امتیاز

امتیاز مکتسبه

نام و نام خانوادگی ارزيابی کننده

امضاء و تاريخ

جدول مشخصات آزمون دروس نظری

سرفصل
یا
رئوس مطالب

سهمیه سوال
بر اساس تعداد
صفحات،
اهمیت و
ضرورت یادگیری

تعداد سوال به تفکیک حیطه های یادگیری
شناختی /
تاکسونومی
II I

III

مهارتی

نگرشی

