مراحل انجام ارزشیابی استاد در سامانه ارزشیابی دانشگاه علوم پسشکی تهران
داًشجَی عسیس ضوي عرض سالم ٍ خیر هقذم ،بِ اطالع هیرسبًذ کِ جْت ارزشیببی ّبی الزم از اعضبء ّیئت علوی ،دٍرُّبی آهَزشی
ٍ  .....از ًرمافسار هبد استفبدُ هیشَد .الزم بِ تَضیح است کِ زهبى اًجبم ارزشیببی در ایي داًشکذُ در پبیبى ّر ترم از طریق ارسبل
پیبهک ،درج در سبیت داًشکذُ ،درج در تببلَّبی اعالًبت داًشکذُ بِ اطالع کلیِ داًشجَیبى خَاّذ رسیذ ٍ در صَرت عذم هراجعِ بِ
سبیت ٍ اًجبم ًذادى ارزشیببی داًشجَ قبدر بِ رٍیت ًورُ ٍ یب ثبت ًبم ًخَاّذ بَد .
جْت ٍرٍد بِ ًرم افسار هبد ٍ اًجبم ارزشیببی ،اقذاهبت زیر الزم است:
 )1بِ سبیت  eval.tums.ac.irاز طریق یکی از هرٍرگرّبی هعوَل ( .ترجیحب هرٍرگر ) Google Chromeهراجعِ کٌیذ.
 )2گسیٌِ داًشجَیبى را از قسوت ببالی هٌَی سوت راست صفحِ هربَطِ اًتخبة کٌیذ.
 )3چٌبًچِ برای ببر اٍل ٍارد سبیت هی شَیذً ،بم کبربری ٍ کلوِ عبَر ّوبى شوبرُ داًشجَیی شوب است.
 )4کذ اهٌیتی را ٍارد ًوَدُ ٍ بِ قسوت ارزشیببی ٍارد شَیذ.
ّ )5وبًطَر کِ هیداًیذ بِ جْت حفظ اطالعبت ،بْتر است اٍلیي قذم تغییر کلوِ عبَر ببشذ.
 )aدر هٌَی سوت راست فَلذر " تغییر کلوِ عبَر" را اًتخبة ًوبییذ ٍ هراحل تغییر کلوِ عبَر را طبق راٌّوبییّبی دادُ شذُ
اًجبم دّیذ.

 )6بب کلیک بر رٍی فَلذر " ارزشیببی ّیئت علوی ،بب تَجِ بِ ًَع ارزشیببی  ،آیکَى هَرد ًظر را اًتخبة ًوَدُ ٍ ارزشیببی را اًجبم
دّیذ.
الزم بِ رکر است ،در صَرتیکِ بر اسبس اعالمّبی اًجبم شذُ از طریق دفتر ارزشیببی (بصَرت ارسبل پیبهک ،درج در سبیت
داًشکذُ ،درج در تببلَّبی اعالًبت داًشکذُ) در ببزُ زهبًی هشخص شذُ از طرف دفتر هربَطِ برای ارزشیببی قرار داشتِ
ببشین ،ایي قسوتّب فعبل است ٍ شوب هیتَاًیذ ارزشیببی را اًجبم دّیذ .در غیر ایٌصَرت پیبهی هبٌی بر" زهبى ارزشیببی بِ
پبیبى رسیذُ " را هشبّذُ هی ًوبییذ.
 )7در اًتْب از سبهبًِ ارزشیببی خبرج شَیذ.
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