اطالعیه ارزشیابی کیفیت آموزش دروس
از آًجا کِ ارزیابی کیفیت تذریس در داًشگاُ ٍ پیبردى بِ ًقاط قَت ٍ ضعف ،در ارتقاي کیفیت
آهَزشی داًشگاُ بسیار هَثر خَاّذ بَد؛ از ایيرٍ دفتر ًظارت ،ارزیابی ٍ تضویي کیفیت داًشگاُ بِ هٌظَر
سرعت ٍ دقت بیشتر در ارزشیابی کیفیت آهَزشی اقذام بِ بْرُگیري از سیستن ایٌترًتی ًوَدُ است.
با عٌایت بِ ایٌکِ شوا داًشجَیاى گراهی بِ عٌَاى یکی از هْوتریي هٌابع در ارزیابی کیفیت
آهَزشی داًشگاُ ّستیذ ،از شوا درخَاست هیگردد تا فرم ارزشیابی ٍ ًظرسٌجی را در ساهاًِ داًشگاُ
کاهل ًوَدُ ٍ یاریگر ها در تحقق ایي رسالت هْن باشیذ.

الزم به ذکر است:
 -1اظهار نظر شما در سایت دانشگاه بصورت محرمانه تلقی شده و به نحوی طبقه بندی خواهد شد
که به هیچ وجه قابل شناسایی نباشد.
 -2با تَجِ بِ ضریب اهٌیتی ایي سیستنّ ،ر فرد فقط یک بار هیتَاًذ براي ّر درس ارزشیابی اًجام دّذ.
بٌابرایي تَصیِ هیگردد در ٌّگام اظْار ًظر ًْایت دقت بِ عول آیذ.
 -3لیٌک سیستن ارزشیابی کیفیت آهَزش در ساهاًِ گلستاى داًشگاُ قرار دارد .الزم بِ رکر است کذ کاربري ٍ
رهس ٍرٍد هَرد ًیاز بِ سیستن ارزشیابیّ ،واى کذ کاربري ٍ رهس عبَر سیستن آهَزش است.
 -4داًشجَیاى عسیس دقت فرهاییذ در صَرت عذم اًجام بوَقع ارزشیابی تواهی درٍسً ،ورات ثبت شذُ در
سیستن آهَزش داًشگاُ تَسظ شوا قابل رٍیت ًخَاّذ بَد.

تاریخ فعال بودن سیستم ارزشیابی  96/09/30تا 96/10/07
 -5داًشجَیاى گراهی دقت فرهاییذ فرهْاي ارزشیابی درٍس گرٍُ هعارف اسالهی ٍ فرم ًظرسٌجی دربارُ
هذیراى هحترم گرٍّْاي آهَزشی بِ صَرت جذاگاًِ در سیستن عراحی شذُ است.

با تشکر از حسي ّوکاري شوا داًشجَیاى عسیس ،دفتر ًظارت ،ارزیابی ٍ تضویي کیفیت داًشگاُ
آهادُ دریافت اًتقادّا ٍ پیشٌْادّاي شوا ،در جْت ارتقاي سغح کیفیت آهَزش داًشگاُ است.
ضوٌاً هیتَاًیذ ًظرات ٍ پیشٌْادّاي ارزشوٌذ خَد را بِ ًشاًی o-evaluation@araku.ac.ir
با آرزٍي هَفقیت ٍ بْرٍزي
ارسال ًواییذ.
دفتر نظارت ،ارزیابی و کیفیت تضمین دانشگاه

