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 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 
 

 

 "ارزشیابی الکترونیکی اساتید"

 جهت استفاده دانشجویان

 

 دانشکده EDOتردفتهیه وتنظیم : 

 39اردیبهشت ماه 
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 مقدمه: 
بررسی و ارتقاء کیفیت و توان آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه به معنی بهبود 

کیفیت برنامه ها، رسیدن به خط مشی ها و انجام اقدامات بهتر آموزشی است و 

رسیدن به آن هدفی مهم می باشد. ارزشیابی اساتید به عنوان ابزاری برای کمک 

صمیم گیری و تعیین خط مشی صحیح تدریس به خصوص در سطح در ت

 دانشگاهی ضروری است

 هدف از ارزشیابی اساتید چیست؟
 

مهمترین هدف ارزشیابی کمک به اساتید درجهت اصالح و بهبود روش و در 

نهایت ارتقاء تعلیم است. مهمترین رکن بقاء و کیفیت یک دانشگاه اساتید آن 

زشیابی هم ارزشیابی اساتید است. متداولترین ارزشیابی هستند و پیچیده ترین ار

دانشجویان فعالیتها و ویژگی ها ی استادان، ارزشیابی بوسیله دانشجویان می باشد. 

یادگیری سهم  -به عنوان مشتریان گیرنده خدمت در گروه هدف در فرآیند یاددهی

 .دارند بسزایی در ارزشیابی تدریس اساتید 
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 هم برای ارزشیابی اساتید وجود دارد؟ آیا روشهای دیگری

 

روشهای دیگری نیز برای ارزشیابی اساتید وجود دارد که عبارت از ارزشیابی بوسیله 

موزش، ارزشیابی استاد از آمدیران و همکاران از طریق مشاهدات منظم از نحوه 

خود )روش قراردادی با استفاده از مقدار یادگیری دانشجویان(، روش آزمون های 

عملکردی توسط دانشجویان، استاد مشاور دانشجو، کارکنان و ... می باشد، که 

 هرکدام ازاین روشها مزایا و معایب خود را دارد.

 

چک، ارزشیابی به کو و مسلماٌ در مراکز آموزشی بزرگ وحتی متوسط

بررسی این نتایج کاری وقت گیر،  صورت دستی و پردازش اطالعات و

استفاده از  خطاپذیر، خسته کننده و پرهزینه می باشد. لذا بهترین گزینه

ارزشیابی الکترونیکی )تحت وب( می باشد که افراد بدون محدودیت مکانی 

 بی را تکمیل نمایند. و در بازه ی تعریف شده زمانی بتوانند فرمهای ارزشیا

 

 

 برای شرکت در ارزشیابی اساتید چه اقدامی باید انجام دهم؟

واحد ارزشیابی در اولین گام، با راه اندازی نرم افزار به ارزشیابی استادان در 

دانشکده ها اقدام نمود. به طوری که دانشجویان می توانند با مراجعه به 
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یپ شماره دانشجویی به عنوان تاو با   http://es.tbzmed.ac.irآدرس 

، استادان هر ترم را ارزشیابی نام کاربری و شماره ملی به عنوان کلمه عبور

امکان هیچگونه رهگیری کنند. بدیهی است اطالعات کامال محرمانه بوده و 

 دانشجو وجود ندارد.

 

 

 از اساتید: ارزشیابیانجام زمان 

ل تحصیلی و قبل از شروع ارزشیابی از اساتید در آخرین روزهای نیم سا

امتحانات پایان ترم انجام می گیرد.)توسط دفتر توسعه دانشکده از طریق نصب 

 در بولتون و درج در سایت دانشکده اطالع رسانی می گردد.(


