راهنمای استفاده از نرم افزار ارزشیابی دانشگاه(ماد)
از کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ،ارشدودکتری) شاغل به تحصیل در دانشکده که در نیمسال دوم
 95-96واحد درسی داشته اند درخواست می شود که با ورود به سامانه ارزشیابی اعضای هیئت علمی (ماد) در خصوص
ارزشیابی اساتید کلیه واحد های گذارنده شده اقدام نمایند .اطالعات مربوط به فرم ها کامال محرمانه باقی خواهد ماند و هیچ
کس قادر نیست نمره شما را ببیند .با توجه به تاثیر این نظرات در افزایش کیفیت آموزش ،خواهشمند است فرم ها را با دقت
و صداقت کامل تکمیل نمایید.
نکته :1دانشجویانی که فرم ارزشیابی را تکمیل ننمایند دانشکده میتواند محدودیتهایی در ثبت نام آنها ،فرایند ثبت پروپوزال
آنها در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و یا اجازه برای امتحان جامع ایجاد نماید .با این وجود دغدغه همه
برای ارتقا کیفیت آموزش مهمترین انگیزه برای مشارکت در این ارزشیابی است.
نکته :2فقط دانشجویانی که در نیمسال فوق الذکر درس داشته اند قادر خواهند بود وارد نرم افزار شوند.
مراحل ورود به سامانه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران (ماد)
 .1به وب سایت  eval.tums.ac.irاز طریق یکی از مرور گر های  Firefoxیا  Google chromeمراجعه
کنید( .لینک در وب سایت دانشگاه در قسمت ارزشیابی هیات علمی آیکن کیفیت نیز قابل دسترسی می باشد).
 .2گزینه دانشجویان را از قسمت باالی منوی سمت راست صفحه مربوط انتخاب کنید.
 .3چنانچه برای بار اول وارد سایت می شوید ،نام کاربری و کلمه عبور شما هر دو همان شماره دانشجویی شماست.
 .4کد امنیتی را وارد نموده و وارد شوید.
 .5سپس اطالعات شخصی مورد نیاز نرم افزار را وارد کنید.
 .6در ستون سمت راست آیکن "ارزشیابی هیات علمی" را انتخاب نمایید.
 .7در ادامه بر روی آیکن "ارزشیابی از اساتید" و سپس تکمیل فرم ارزشیابی کلیک نمایید.
 .8دقت کنید که همه درسهای نیمسال مذکور برای شما در صفحه موجود باشد.
 .9بعد از تکمیل فرم ارزشیابی با کلیک بر روی "ارسال فرم" ارزشیابی خود را نهایی کنید.
نکته :در صورت هر ابهامی با شماره زیر میتواند تماس بگیرید.
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