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 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه –معاونت آموزشی حوزه :                          

 

 

 

 دانشگاه اعضا هیات علمی دربارهدانشجویان  توسط ارزشیابینام فرایند :                   

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار■ : انجام فرایند به وسیله                

 های درسی تدریس و مدیریت اساتید در کالسنظارت بر نحوهخروجی اصلی فرایند :                

 

 موورد  در هر درس به صوورت مجوزا توسوط دانشوجویان     اعضا هیات علمیدر پایان هر ترم تحصیلی عملکرد  شرح فرایند :          

 اند.ی ارزیابی در سیستم گلستان پیاده سازی شدههاگیرد. فرممی قرارارزیابی 

 

 نحوه اجرا :   

توسط کارشناس معاونت  اعضا هیات علمی درباره آماده سازی سیستم آموزشی گلستان برای ارزشیابی دانشجو .1

 .آموزشی دانشگاه

تنظویم   برای دانشگاه آموزشی و تحصیالت تکمیلی خدمات مدیر ادارهارسال نامه از معاون آموزشی دانشگاه به  .2

 . سیستم آموزشی گلستان ارزشیابی در زمان بندی

 .آموزشی دانشگاه تتوسط کارشناس معاون ارزشیابی تهیه اطالعیه .3

وب  بور روی ، ارسوال پیامو ، درا اطالعیوه    هابه دانشکده اطالعیه ارسالاز طریق اطالع رسانی به دانشجویان  .4

 . گلستان، سامانه مدیریت یادگیری و فضای مجازی سیستم سایت دانشگاه،

 فرآیند ارزشیابی. شرکت دانشجویان در .5

سیستم گلستان بوسویله دفتور نظوارت و ارزیوابی، قفول توسوط        ارزشیابی در قفلپس از اتمام زمان ارزشیابی،  .6

 .مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و قفل توسط دانشکده

خود را از طریق سیسوتم گلسوتان   دروس توانند نمرات اند میکه در فرآیند ارزشیابی شرکت کرده یدانشجویان .7

 دانشگاه تاریخ اعالم شده از طرف مدیریت آموزش بر اساس ترم جدید آنهاانتخاب واحد امکان و  کنند مشاهده

 .پذیردمیانجام 

سیستم گلستان  طریق از را خود دروس توانند نمراتاند نمیارزشیابی شرکت نکردهفرآیند  که در یدانشجویان  .8

 آنهوا  ترم جدید واحد نمایند و انتخاب ههر درس به استاد درس مراجع اطالع از نمره مشاهده کنند و باید برای

   .گیردبا تاخیر صورت می

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



دانشوکده،   رئویس ، کدهمدیر گوروه، معواون دانشو   امکان مشاهده نتایج کلی ارزشیابی توسط عضو هیات علمی،  .9

 بر اساس میزان دسترسی هر کدام. دانشگاه مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و معاون آموزشی

 


