بسمه تعالی
راهنمای انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

جهت ورود به صفحه اصلی سامانه جامع پایش و ارزشیابی اساتید کافی است با استفاده از مرورگرهای (Mozilla Firefox,
)Chromeبه آدرس اینترنتی http://arzeshyabi.sirums.ac.ir/مراجعه فرمایید .پس از ورود به آدرس اینترنتی صفحه زیر
باز خواهد شد.

برای ورود به سامانه در قسمت نام کاربری و کلمه عبور ،کد ملی خود را وارد نموده و سپس بر روی دکمه ورود کلیک نمایید .بعد از
احراز هویت ،شما وارد صفحه زیر می شوید( :لطفا دقت نمایید که برای ورود اعداد ،زبان کیبورد شما حتما بایستی انگلیسی باشد).
بعد از ورود به صفحه زیر بایستی شماره موبایل و ایمیل خود را وارد نموده و گزینه تأیید را انتخاب نمایید.
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بعد از تأیید اطالعات خود ،وارد صفحه زیر خواهید شد .در این صفحه بایستی نوع ارزشیابی خود را انتخاب نمایید .دقت نمایید که
گزینه پایه را انتخاب نمایید.
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بعد از انتخاب گزینه ارزشیابی پایه ،به صفحه زیر هدایت خواهید شد .در این صفحه ،سمت راست صفحه منوهای مخصوص شما
وجود دارد ،از منوهای سمت راست ،منوی انجام ارزشیابی و سپس ارزشیابی هیأت علمی را انتخاب نمایید.

بعداز انتخاب گزینه ارزشیابی هیأت علمی وارد صفحه زیر خواهید شد .در این صفحه لیست تمامی دروسی (نظری ،عملی و کارآموزی/
کارورزی) که در ترم تحصیلی جاری گذرانده اید و اساتید مربوط به هر درس را مشاهده خواهید نمود .شما با کلیک بر روی گزینه
تکمیل فرم ارزشیابی ،می توانید ارزشیابی مربوط به هر درس و استاد مربوطه را انجام دهید .دقت نمایید که فرم های تمامی دروس
و اساتید مربوطه تکمیل شوند.

3

بعد از کلیک بر روی گزینه تکمیل فرم ارزشیابی درس مربوطه ،فرم ارزشیابی هر درس برای شما باز خواهد شد و سؤاالت مربوطه برای شما
نمایش داده خواهد شد .در زیر یک نمونه از این فرم ها را مشاهده می کنید.
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همانطور که مالحظه می کنید ،سؤاالت به صورت پنج گزینه ای می باشند و بایستی به تمامی سؤاالت پاسخ داده شود .نحوه پر کردن فرم مربوطه
را در زیر می توانید مشاهده می نمایید.

همچنین الزم به ذکر است که در پایان هر فرم دو سؤ ال تشریحی نیز گنجانده شده است که بایستی حتما پاسخ دهید .و اگر نظری ندارید حتما
عبارت نظری ندارم را وارد نمایید .بعد از پاسخ به تمامی سؤاالت ،بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.
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در پایان فرآیند انجام ارزشیابی ،دروسی که ارزشیابی شما در آن ها ثبت شده است به شکل زیر و با عالمت تیک سبز نمایش داده خواهند شد
و می توانید از سامانه خارج شوید.
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