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مدیران محترم امور پردیس های استانی

سالم علیکم

برای آگاهی یافتن از کاستیها و قوتهای هر نظام آموزشی و اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها، 
ارزشیابی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. بهبود و ارتقاء کیفیت مستلزم استقرار یک سازوکار مناسب ارزشیابی 
است. در واقع ارزشیابی، موثرترین شیوه برای بهبود کیفیت آموزش به شمار می رود. استادان یکی از 
اساسی ترین عوامل در جریان کیفیت آموزشی برای ایجاد شرایط مطلوب جهت تحقق هدف های 
آموزشی هستند. در واقع کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد این اعضا وابسته 
است. ارزشیابی از کیفیت عملکرد استادان یکی از ابزارهای مهمی است که این امکان را فراهم می سازد 
تا بر اساس نتایج، نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده، ضمن تقویت جنبه های مثبت در رفع نارسایی ها 
کوشش نمایند. لذا با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات و با عنایت به اینکه حضور دانشجویان در 
جلسات امتحانی مشروط به داشتن کارت ورود به جلسه است، بر این اساس مقتضی است دستور 
فرمایید، ضمن فراهم سازی زمینهها و سازوکارهای مشارکت حداکثری و آگاهانه، نسبت به اطالع رسانی 
بموقع به دانشجویان و مهارت آموزان (ماده ۲۸) جهت شرکت در ارزشیابی و نظرسنجی مطابق جداول 

ذیل اقدام الزم صورت پذیرد.

دانشجویان مقاطع کارشناسی ,کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد
۹۷/۰۳/۱۰  الی ۹۷/۰۴/۰۱ تاریخ ارزشیابی استادان

۰۳/٢۶ /۹۶ الی ۹۷/۰۴/۰۳ تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه

مهارت آموزان حرفه معلمی (ماده ٢٨)
۹۷/۰۳/۱۰  الی ٢۰/۹۷/۰۳ تاریخ ارزشیابی استادان

۹۷/۰۳/۱۰  الی ٢۰/۹۷/۰۳ کیفیت برگزاری دوره مهارت آموزی (پودمان دوم «کارآموزی» و دوره 
توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی)
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خاطر نشان می سازد، مهارت آموزان موظفند عالوه بر ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزیابی و نظرسنجی 
دوره (پودمان دوم «کارآموزی» و دوره توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی) "مطابق فایل راهنما 
که در سامانه گلستان بارگذاری گردیده است" اقدام نمایند. الزم به ذکر است ، مشاهده نمرات منوط 
به ارزشیابی الکترونیکی از استادان و نظرسنجی از دوره در سامانه گلستان بوده و عدم انجام آن 

باعث عدم مشاهده نمرات خواهد شد. 

فرصت را مغتنم شمرده از اهتمام جنابعالی و همکاران محترم در فرهنگسازی و اجرای مطلوب این مهم قدردانی می نماید.

رونوشت:

جناب آقای دکتر طاهر  روشندل اربطانی معاونت  محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان
جناب آقای دکتر حبیب صفرزاده  معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان


