
 ارزشیابی جلسه افتتاحیه                                                          
 
 

 

 

؟ر دوره را بفرماییدبرای شرکت د خود و انگیزه دلیل 

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................. 
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 نامناسب

9-0 

 ضعیف

14-10 

 متوسط

16-15 

 خوب

18-17 

 عالی

20-19 
 ردیف موضوع

 1 مکان برگزاری جلسه  و شرایط اموزشی  کالس ها     

 2 نظم و زمانبندی در اجرای برنامه ها     

 3 رفتار و پاسخگویی مسئولین دوره     

 4 ارائه گزارش و توضیحات پیرامون دوره      

 5 بسته هدیه     

 6 اطالع رسانی و تبلیغات مرکز     

 7 یند ثبت نام و اطالع رسانیفرآ     

 8 بندی نحوه کالس     

 9 نقش مراسم افتتاحیه در ترغیب و توجیه شما در پرداختن به طرح     

 10 دهید؟ ای به مراسم افتتاحیه می درمجموع چه نمره     

 مشخص فرمایید. های امروز  در رابطه با برنامه را لطفاً نظر خود ها، منظور بهتر شدن برنامهبه همراهی شما؛  از تشکر خیر مقدم و ضمن

 ..................................................................................................نام دوره:  .................. ............................................نام استان:            

 
 
 



 سخنران افتتاحیه یابیش اررز

 

 امتیاز نمره ارزیابی هایمعیار ردیف

  10 ایجاد ارتباط و انسجام هدفمند بین مباحث(-2هدف  -بندی ج جمع -مقدمه ب -داشتن سناریو: الف-1)روال دار بودن بحث 1

  10 پرداختن به شخصیت و ویژگی آثار شهید مطهری 2

3 

برای مقابله با خستگی و کسالت  خشک نبودن و نشاط در جلسه -2نکردن    و فلسفی صحبت صرفا علمی  -1)جذابیت ارائه

   ی مطلب( ارائه سرعت و ریتم مناسب درشمرده شمرده صحبت کردن و صحیح ادا کردن کلمات)-3 مخاطبین

  صحبت کردن روانعدم پیچیدگی در کالم و  -6اربردی استفاده از شبهات روزمره و ک -5  استفاده از مثال و آیات و روایات -4

 (برای ارتباط و انتقال مطلبزبان بدن( استفاده ازحرکات دست) -7

20  

4 
شبهه و سایر موضوعاتی که ی مباحث طرح شده در جلسه اعم از سؤال، تمام)رهتوانمندی ارجاع و استناد به آثار شهید مطهری

 را داشته باشد( بینش مطهرگانه  ارجاع به کتب چهلابلیت استناد و کند باید ق سخنران بیان می
10  

5 

 های آثار شهید مطهری بیان برتری طرح بینش مطهر نسبت به سایر طرح

 مناسب برای ایجاد نظام فکریج:    ب: موضوعی     از آسان به مشکل  :الفینش و سبک و سیاق کتب بینش مطهر چ -1)

ها و موسسات و مراکز مختلف   ب: ایجاد نظام  کارگیری در دانشگاه: تربیت استاد و بالف   :دار بودن طرح بینش مطهر فایده -2

 وسعت اجرایی طرح در سراسر کشور د: ج: پاسخگویی به مسائل و موضوعات و شبهات مختلف  فکری و هویت واحد

 (المللی های بین زبان ه: ترجمه کتب بینش مطهر به برخی از

10  

  10 عدم گرفتگی و رسایی صدا(-3عدم یکنواخت بودن  -2 انرژی در صدا-1)طنین صدا 6

  5 (به طرح بینش مطهر ایمانو  رهاعتقاد به شهید مطهری)دغدغه مند صحبت کردن ودلسوز بودن 7

  5 حاضرین در جلسه(به  گذاشتناحترام  ادب و -4تواضع -3داری  خویشتن -2تبسم  -1)اسالمی اخالق به التزام 8

  5 کالس( و اداره کردن مدیریت -مترقبهی در مواجهه با مسائل وحوادث غیر)توانایی و هنرمند خالقیت 9

  5 (تمیز و مرتب، رعایت شئونات اسالمی و ...) ن استادأظاهر آراسته در ش 10

  5  صحیح نسبت به بازخوردهای مخاطبمخاطبین و واکنش و کشش توجه به ظرفیت  11

  5 )حفظ آبروی بینش مطهر، قدردانی از مجریان برگزاری طرح و ...(توجه به انگیزه نهاد برگزارکننده طرح  12

  100 نمره نهایی

 آموز/....( )طلبه/دانشجو/دانش؟بیشتر استتوانمندی سخنران در ارائه طرح برای کدام مخاطب، 

 سایر نکات مهم:

 

 

 

 
 


