پرسش و پاسخ زيرسامانه ارزشيابي
-1چرا اساتيد دانشکده ها قادر به مشاهده نتايج ارزشيابي دروس خود نيستند؟
در بازه ثبت نمره دورس دانشجو توسط استاد اساتيد مجاز به مشاهده ارزشيابي خود نيستند.پس از پايان بازه ثبت نمره قفل نتايج ارزشيابي
توسط دفتر برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه توسط خانم حسيني انجام ميشود سپس اساتيد قادر به مشاهده ارزشيابي دروس خود
ميباشند.

-2چرا دانشجويان قادر به انجام ارزشيابي دروس خود نيستند؟
زيرا دروس براي ارزشيابي توسط كارشناسان دانشكده ها آماده سازي نشده است.بايد مسير زير را انجام دهند:
-1در قسمت درس-دروس ترمي-ارائه درس-جزئيات ارائه اساتيد  ،نام استاد مربوطه را وارد نمايد
-2در قسمت منوي كاربر ارزشيابي و ثبت آراء استاد انتخاب اساتيد گروههاي درسي براي ارزشيابي وارد شده  ،وضعيت انتخاب:انتخاب نشده
وحالت درس(عادي،نظري،عملي،عملي-نظري،معارف،آزمايشگاهي،كارگاهي) را مشخص و جستجو نماييد سپس نوع ارزشيابي:دروس از872
تا كنون و نحوه پاسخ دهي دانشجو  :اجبار در پاسخ دهي و نوع كاربر پاسخ دهنده  :دانشجو انتخاب نماييد سپس دكمه انتخاب
كلي را كليك نمايد تا كالس درس مربوطه براي ارزيابي انتخاب شود.

-3درسي جديد در بازه ارزشيابي ارائه شده است به همين دليل در فرم ارزشيابي دانشجويان ديده نميشود.
-1در قسمت درس-دروس ترمي-ارائه درس-جزئيات ارائه اساتيد  ،نام استاد مربوطه را وارد نمايد
-2در قسمت منوي كاربر ارزشيابي و ثبت آراء استاد انتخاب اساتيد گروههاي درسي براي ارزشيابي وارد شده  ،وضعيت انتخاب:انتخاب نشده
وحالت درس(عادي،نظري،عملي،عملي-نظري،معارف،آزمايشگاهي،كارگاهي) را مشخص و جستجو نماييد سپس نوع ارزشيابي:دروس از872
تا كنون و نحوه پاسخ دهي دانشجو  :اجبار در پاسخ دهي و نوع كاربر پاسخ دهنده  :دانشجو انتخاب نماييد سپس دكمه انتخاب
كلي را كليك نمايد تا كالس درس مربوطه براي ارزيابي انتخاب شود.
 -3دانشجوياني كه ارزشيابي خود را انجام داده اند و از اين موضوع اطالع ندارند اين درس توسط آن دانشجويان ارزشيابي نميشود و رتبه
ارزشيابي استاد پايين مي آيد.

-4دانشجويان ارزشيابي نکرده و بازه ارزشيابي پايان يافته است چه كار بايد بکنند؟
كارشناس دانشكده با دفتر برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه مكاتبه نمايند تا در صورت نياز بازه ارزشيابي را تمديد نمايند.

-5استاد چطور ارزشيابي خود را ببيند؟
تب ارزشيابي-گزارشهاي ارزشيابي-ارزشيابي استاد-نتايج ارزشيابي گزارش  745نتيجه ارزشيابي گروههاي درسي اساتيد بايد كد ترم را
وارد نماييد.

-6هنگام حذف استاد درس در ارائه درس خطاي به دليل انتخاب استاد مورد نظر براي ارزشيابي امکان حذف وجود ندارد نشان
داده ميشود؟
اگر بخواهند ارزشيابي استاد كامال حذف گردد بايد با دفتر برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه مكاتبه نمايند ولي اگر بخواهند ارزشيابي استاد
را به استادي ديگر انتقال دهند بايد با اكانت معاون آموزشي از منوي درس-درس هاي ترمي-تغيير استاد درس داراي ارزشيابي وارد شده ترم
٬گروه درس و حتما حالت درس را وارد نموده سپس شماره استادي كه داراي ارزشيابي مي باشد را در فيلد شماره استاد ارزشيابي وارد و
جستجو بزنيد سپس شماره استاد جايگزين در قسمت پايين وارد نموده و اعمال تغييرات را بزنيد.

-7چه كساني به نتايج ارزشيابي اساتيد دسترسي دارند؟
دسترسي فقط در اختيار روئساي دانشكده ها و روسا و معاون آموزشي پرديس ها قرار دارد

 -8زمانيکه به سيستم آموزش مراجعه مي كنيم كه اساتيد چند درس را عوض كنيم با اين پيغام روبرو مي شويم :به دليل انتخاب
استاد براي ارزشيابي امکان تغيير استاد درس وجود ندارد.
با سالم اگر بخواهند درسي كه استاد آن ارزشيابي شده است را تغيير دهند بايد با اكانت معاون آموزشي از منوي درس-درس هاي ترمي-تغيير
استاد درس داراي ارزشيابي وارد شده ترم وگروه درس و حتما حالت درس را وارد نموده سپس شماره استادي كه داراي ارزشيابي مي باشد را
در فيلد شماره استاد ارزشيابي وارد و جستجو بزنيد سپس شماره استاد جايگزين را در قسمت پايين وارد نموده و اعمال تغييرات را بزنيد.

 -9رئيس دانشکده/معاون آموزشي ميخواهند نتايج ارزشيابي اساتيد دانشکده را رويت نمايند از چه گزارشي مي توانند استفاده
نمايند؟
مي توانند گزارش  740خالصه نتايج ارزشيابي اساتيد را بگيرند.

-10استادي ميخواهد گزارش ارزشيابي خود را بر اساس معدل بر مبناي  5بگيرد چگونه اقدام نمايد؟
بايد با دفتر برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه مكاتبه نمايد.

 -11كاربر مي خواهد مطلع شود كه دانشجويي ارزشيابي خود را انجام داده يا خير؟
با گزارش  1665وضعيت اتمام ارزشيابي دروس ترمي دانشجو مي توانند وضعيت ارزشيابي دروس دانشجو را مشاهده نمايند.

 -12رئيس دانشکده/معاون آموزشي چگونه مي توانند آمار ارزشيابي دانشکده/پردي خود را مشاهئه نمايند؟
با گزارش  1666آمار شركت در ارزشيابي مي توانند نتيجه ارزشيابي خود را مشاهده نمايند

