
 

 

 ي ارزشيابي دانشگاه علوم پزشکي تهرانراهنماي استفاده از سامانه

 (دانشجويانويژه ي )

 

 بسمه تعالي

 تهران يدانشگاه علوم پزشک  يابيارزش ياستفاده از سامانه يراهنما

 انيدانشجو يژهيو

مربوط به   URLآدرس مرورگر خود  از Address Boxدر ابتدا الزم است در  يابيارزش يورود به سامانه يبرا

جهت استفاده از سامانه،  . ديوارد سامانه شو enterد يرا وارد کرده و با فشردن کل http://eval.tums.ac.ir: سامانه

 .ديرا استفاده نمائ Mozilla  ،Opera  ،Google Chrome 64  ،Google Chrome 32 ياز مرورگرها يکيبهتر است 

 

 صفحه ورودموجود در سمت راست و باال همانند شکل به  ياز منو انيدانشجوپس از ورود با انتخاب بخش 

 . د شديت خواهيعبور هدا يو کلمه يوارد کردن نام کاربر جهت انيدانشجومخصوص 
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 کرده واستفاده  "ييدانشجو ي شماره"عبور از  يو کلمه ينام کاربر به عنوانمحترم  انيدانشجودر اولين ورود 

 ياختصاص يبه صفحهي دانشجويي به عنوان كلمه كاربري و رمز ورود و وارد كردن كد امنيتي  با ورود شماره

 . خواهند شدوارد خود  يو پنل اصل

 

 تغيير كلمه عبور

در . ديياقدام نما عبور يکلمهتغيير نسبت به ابتدا ن ورود، يالزم است پس از اول يتين امنيمواز تيرعابه منظور 

ر ييتغ"  ينهيسمت راست، گز يراستا همانطور که در شکل باال قابل مشاهده است از نوار ابزار عمودن يا

 . ديعبور شو ير کلمهييرا انتخاب کرده و وارد بخش تغ" عبور ي کلمه
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 ياختصاص يصفحه د مجددًا وارديعبور جد يبا کلمهالزم است  ،يمهم و ضرور ين مرحلهيپس از انجام ا

 . ديخود شو

را انتخاب  "يات علميه يابيارزش"  ينوار ابزار عمودي سمت راست، گزينهد از ياسات يابياکنون به منظور ارزش

 ينهيگزش گذاشته خواهد شد يکه به نما يصفحه ا يموجود در سمت راست و باال ينه هايکرده و از گز

 . ديينما انتخابرا  "دياسات يابيارزش"

 

 ، با فشردنشود يش داده ميشما نما يابيبر محرمانه و بدون نام بودن ارزش يمبن يامينه پيگزن يبا انتخاب ا

را مشاهده نموده  در نيمسال گذشته دروس ارائه شده خود بر اساسد ياسات فهرستد بود يقادر خواه OK گزينه

 يجداگانه پرسشنامه به صورتد ينام اسات مقابلموجود در  "يابيل فرم ارزشيتکم" ينهيو با انتخاب گز

 . ديينما تكميلمربوط به آن استاد را  يابيارزش
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 يشما را به صفحه" يابيل فرم ارزشيتکم" ينهيشود انتخاب گز ير مشاهده ميهمانطور که در شکل ز

 . ت خواهد کردياستاد مربوطه هدا يابيارزش ياختصاص

ز وجود دارد که پس ين يامکان ارسال نظرات متن، گزينه ايبه سواالت چهار  يين صفحه ضمن پاسخ گويدر ا

به  ياستاد انتخاب يابيصفحه ارزش  يدر انتها" ارسال فرم"  ينهيل موارد خواسته شده با انتخاب گزياز تکم

 . رسد ياتمام م
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 هاي آموزشيارزشيابي دوره 

 يدر صفحه ياست که از نوار ابزار عمود يآموزش يدوره ها يابيگر امکانات موجود در سامانه، ارزشياز د

ش يشما نما يرا داشته باشند برا يابيت ارزشيکه قابل ين بخش دروسيبا ورود به ا. نخست قابل انتخاب است

 ياختصاص يک از آنها وارد صفحهيموجود در مقابل هر " يابيل فرم ارزشيتکم“ ينهيداده شده و با انتخاب گز

 . د شديخواه يانتخاب يدوره يابيارزش

 

در اين بخش نيز با تکميل سواالت چهار گزينه اي و ارسال متن نظرات خود را در رابطه با دروس ارائه شده در 

 . ي ارسال فرم کار ارزشيابي درس انتخابي به اتمام مي رسدسامانه ثبت کرده با انتخاب گزينه

 

 به نام خدا و با سالم 

 . تالش جهت دانستن بسيار مقدس است .دانستن از ارزشمندترين گزينه ها در طول زندگي انسان ها است

در تمامي دروسي كه اينجانب افتخار تدريس آنها را براي شما داشته ام، تالش اينجانب انتقال تمامي دانش قابل استفاده و كاربردي 

 .براي شما عزيزان بوده كه سعي داشته ام آن را با همه ي بضاعت در اختيار خود به انجام برسانم

شمند شما بزرگواران در ارتقاء فعاليت هاي آموزشي اينجانب و انتخاب مسير رو به رشد قطعًا ارزشمند بوده و از بازخوردهاي ارز

 .اينكه در مورد اينجانب صادقانه و مبتني بر واقعيت هايي كه تجربه كرده ايد اعالم نظر مي فرماييد، سپاسگزارم

 دكتر علي پاشا ميثمي

 

 توضيحات
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 مهم و ضروري اتتذكر

تمامي مراحل ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد و دروس در سامانه محرمانه بوده و به هيچ عنوان  -1

 .اطالعات بر اساس نام و مشخصات دانشجويان در سامانه قابل دسترسي و استخراج نخواهد بود

ود را در جهت ارتقاء فعاليت هاي آموزشي ارائه خنقطه نظرات چ گونه نگراني لذا بدون هي

 .بنماييد

ژه اي بر خوردار بوده و ضروري است مبتني بر  فرايند نظر سنجي از دانشجويان از اهميت وي -2

 . پايان دوره و يا پيش بيني آن انجام شود كسب شده درواقعيت هاي موجود و فارغ از نمره 

د هر يك و يا تمام سؤاالت مربوط به هر يك از اساتيد خود، پاسخ رصورتي كه در مودر  -3

اطالع ندارم، نظري ندارم، سؤال بي مورد "صحيح يا اطالعات الزم را به خاطر نمي آوريد، گزينه 

 . را انتخاب نماييد" است

به هر ه است يا اگر در جلسه اي حضور نداشته ايد، استاد مورد نظر در آن درس تدريسي نداشت

ت فرم مربوط به االؤاستاد مورد نظر را به خاطر نمي آوريد، همين گزينه را براي تمامي سدليل 

 .استاد انتخاب نماييد

اميد است با مشاركت دانشجويان عزيز بتوان ارزيابي مناسب و كارآمدي از زحمات اساتيد محترم 

 .دانشگاه در راستاي اعتالي آموزش به عمل آورد

 

 اونت امور هيأت علمي دانشكده پزشكيمع

 اداره ارزشيابي


