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نام ونام خانوادگي استاد:
رشته مورد نظر:

eslahesarfasal@gmail.com

نام دانشگاه:
تعداد واحد:

رتبه علمي:
نام درس:

استاد گرامي
پرسشنامه حاضر مربوط به طرح «تدوين مجدد سرفصلها و منابع علوم انساني دانشگاهها" بوده و بهمنظور برخورداري از نظرات ارزشمند جنابعالي درمورد
سرفصل و منابع درس مرتبط تنظيم گرديده است .خواهشمند است در مرحله اول به پرسشهاي زير که در باره سرفصلهاي متداول فعلي (پيوست) است
پاسخ دهيد .لطفاً در صورت داشتن هرونه توضيحات اضافه در مورد هر يك از سواالت ميتوانيد با ذکر شماره از پشت برگه نيز استفاده فرماييد.
پاسخ

رديف

پرسش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زياد

1

به چه ميزان سرفصل فعلي نياز به بازبيني دارد؟

2

بهچه ميزان سرفصل فعلي درارتباط با اهداف درس ميباشد؟

3

به چه ميزان سرفصل فعلي توانمنديهاي شناختي* يادگيرنده را توسعه ميبخشد؟

4

به چه ميزان سر فصل فعلي نگرش **يادگيرنده را توسعه ميبخشد؟

5

به چه ميزان سرفصل فعلي توانمنديهاي مهارتي*** يادگيرنده را تأمين ميکند؟

6

به چه ميزان درسرفصل فعلي به اهداف ارزشمند شناختي از جمله معنويت توجه شده است؟

7

به چه ميزان در سرفصل فعلي به اخالقيات و يا اصول اخالق حرفهاي اشاره شده است؟

8

به چه ميزان در سرفصل فعلي به ارزشهاي ديني و مذهبي توجه شده است؟

9

به چه ميزان در سرفصل فعلي به ارزشهاي ايراني ـ اسالمي توجه شده است؟

10

به چه ميزان سرفصلهاي فعلي اين درس با سرفصلهاي متداول و به روز جهاني همخواني دارد؟

11

به چه ميزان سرفصل فعلي ويژگي کاربردي در عمل (بازارکار) دارد؟

12

به چه ميزان سرفصلهاي اين درس با ساير دروس رشته ارتباط افقي دارد؟

13

به چه ميزان سرفصلهاي اين درس با ساير دروس رشته ارتباط عمودي دارد؟

14

به چه ميزان سر فصلهاي اين درس با ساير دروس رشته مورد نظر همپوشاني دارد؟

15

به چه ميزان سرفصلهاي فعلي به عملكرد مناسب يادگيرنده در آينده کمك ميکند؟

16

به چه ميزان سرفصلهاي موجود اشتياق يادگيري بيشتر را در يادگيرنده برميانگيزد؟

17

به چه ميزان سرفصلهاي فعلي خالقيت و ابتكار را در يادگيرنده پرورش ميدهد؟

18

به چه ميزان منابع درسي فعلي روزآمد ميباشد؟

19

به چه ميزان منابع درسي فعلي نياز به بازنگري دارد؟

20

به چه ميزان منابع درسي ارائه شده متناسب با سرفصلهاي ارائه شده است؟

21

به چه ميزان منابع درسي ارائه شده به توانمندي شناختي يادگيرنده کمك ميکند؟

22

به چه ميزان منابع درسي ارائه شده براي دانشجويان دورة کارشناسي مناسب است؟

23

به چه ميزان منابع درسي ارائه شده براي توسعة مهارتهاي عملكردي يادگيرنده مناسب است؟

متوسط

کم

بسیارکم

هیچ

* توانمندي هاي شناختي منظور تدوين اهدافي است که مبني به شناخت بيشتر يادگيرنده در سطوح مختلف آگاهي ،درك ،کاربرد ،تجزيه و تحليل ،ترکيب و ارزشيابي ميشود .مثال :دانشجو پس از پايان اين درس قادر باشد:
«تفاوت فرهنگ و جو سازماني را با ذکر يك مثال بيان کند!»
** نگرش يادگيرنده منظور دستيابي وي به اهدافي مانند توجه کردن ،عكس العمل نشان دادن ،ارج نهادن ،سازماندهي کردن و نهادينه شدن است .وي به اهدافي مانند باورها و ارزشهاي موردتوجه در دانشگاه را ارج نهد.
*** توانمنديهاي مهارتي به منظور تدوين اهدافي است که منجر به مهارت دانشجو در زمينه :تقليد (آمادگي انجام عمل با کمك يا بدون کمك) ،دقت در انجام آن فن يا عمل و نهايتاً متداول عادي شدن آن عمل ميباشد.
مثال :دانشجو پس از پايان درس بتواند« :نحوه کارکرد با نرمافزار  ...........را به نمايش بگذارد».
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دبیرخانه بازنگری سرفصلها و منابع دروس رشتههای علوم انساني دانشگاهها

نام ونام خانوادگي استاد:
رشته مورد نظر:
سابقه تدريس استاد:

نام دانشگاه:
رتبه علمي:
تعد اد واحد:
نام درس:
حدوداً چند ترم اين درس را تدريس فرمودهايد:

استاد گرامي
در مرحله دوم پس از ارزيابي سرفصلها و منابع موجود ،خواهشمند است بهمنظور برخورداري از تجريبات و نظرات
ارزشمند جنابعالي ،پيشنهادهاي اصالحي خودتان را در اين مورد با توجه به پرسشهاي زير ارايه فرماييد.
الف -در اين درس دانشجويان بايد با مسائل زير آشنا شوند:
.1
.2
.3
.4
.5

...
...
...
...
...

ب -پس از پايان اين درس دانشجويان بايد تواناييها و مهارتهای زير را کسب کنند:
.1
.2
.3
.4
.5

...
...
...
...
...

ج -جه شیوه و روش (هائي) را برای ارائه اين درس مناسب ميدانید؟

د -آيا اين عنوان درسي مناسب است يا اينکه بايد اصالح شود ،تغییر پیداکند ،حذف شود و يا....؟

2

ه  -سرفصلهای پیشنهادی اين درس را تعیین کنید:
... .1
... .2
.... .3
.... .4
... .5
... .6
... .7
... .8
... .9
... .10
... .11
... .12
... .13
... .14
... .15
... .16
... .17
... .18
... .19
... .20
... .21
... .22
... .23
... .24
... .25
... .26
... .27
... .28
... .29
... .30
3

و -چه منابعي* برای اين درس پیشنهاد ميفرمايید؟
 .1منابع اصلي درس:
-1-1

منابع التین (به زبان انگلیسي ،فرانسه و  )...و منابع عربي:

... 1-1 -1
... 1-2 -1
... 1-1-3
... 1-1-4
... 1-1-5
 -1-2منابع فارسي:
 1-2-1منابع متداول فارسي (و ترجمه شده):
... 1-2-1-1
... 1-2-1-2
... 1-2-1-3
... 1-2-1-4
... 1-2-1-5
 1-2-2منابع فارسي با تاکید بر ديدگاهای ايراني – اسالمي:
... 1-2-2-1
... 1-2-2-2
... 1-2-2-3
... 1-2-2-4
... 1-2-2-5
* استاد گرامي لطفاً منابع درسي را به صورت زير بنويسيد:
•

کتاب :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( .تاريخ انتشار) .نام کتاب به ايتاليك .نام مترجم .محل انتشار :نام ناشر.

•

مقاله :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( .تاريخ انتشار)« .عنوان مقاله» .نام مترجم .نام نشريه به ايتاليك .شمارهي نشريه.

شمارهي صفحات مربوط به مقاله.
 -1مطهري ،مرتضي .)1360( .ده گفتار .تهران :دفتر انتشارات اسالمي.
2- Helm, Paul. (1999). Faith & Reason. Oxford: University Press.
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 -2منابع کمك درسي:
 -1-2منابع التین (انگلیسي ،فرانسه و ).. .و منابع عربي
... 1-2-1
... 1-2-2
... 1-2-3
... 1-2-4
... 1-2-5
 -2-2منابع فارسي
... 2-2-1
... 2-2-2
... 2-2-3
... 2-2-4
... 2-2-5
ز -برای کاربردی شدن و متناسب شدن با نگرش اسالمي برای اين درس چه پیشنهادهای ديگری داريد؟

ح – برای بومي شدن اين درس با در نظر گرفتن دانش جهاني ،چنانچه پیشنهادی داريد مرقوم فرمايید؟

5

ط -چنانچه هر نظر ديگری در ارتباط با اين درس داريد ،لطفاً آن را ارايه فرمايید؟

استاد ارجمند ضمن تشكر ،خواهشمند است اين پرسشنامه و فرم تكميل شده را از يكي از راههاي زير براي «دبیرخانه
بازنگری سرفصلها و منابع دروس رشتههای علوم انساني دانشگاهها» مستقر در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي ارسال فرماييد:
 .1رايانامه (پست الکترونیکي) eslahesarfasl@yahoo.com :يا eslahesarfasal@gmail.com
 .2دورنگار88033617 :
پست پیشتاز با قبول هزينه (توسط

.3

دبیرخانه)به آدرس :تهران ،بزرگراه کردستان،
خيابان ايرانشناسي ( 64غربي)
،14377 -74681
صندوق پستي14155-6419 :
 .4تماس با تلفن شماره 021 - 88066053 :تا شخصي حضوراً آن را تحويل بگيرد.
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کدپستي:

