
 

 

 

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(: انجام ارزشیابی اساتید  

 11/4/19 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC08 کد فرآیند

  شده دیشناسه خدمت تول اززشیابی اساتید  توسط دانشجویان   شده دیخدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(
 ارتقاء کیفیت تدریس توسط اساتید 

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط

 ارتقاء زیرساختهای آموزشی 

G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 - )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 - زیرفرایندهای مرتبط

 دامنه کاربرد

 زمان بکارگیری: هر نیمسال تحصیلی  محل استفاده: دانشکده ها  

 گستره استفاده )سایر مناطق(:

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 واحدمربوطه: دانشکده ها سمت: رئیس 

 واحدمربوطه:مرکز مطالعات  سمت: مدیر ناظر )ناظرین( فرایند

 کلیه دانشجویان دانشگاه   ذینفعان فرایند

 پایان هر نیمسال تحصیلی   فرایندمحرک )های( 



 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(  انجام ارزشیابی اساتید 

 19/4/19 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC08 کد فرآیند

قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 

 فرمهای تدوین شده  ارزشیابی اساتید 

 

 سامانه سما –اتوماسیون اداری  سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 منظور از ارزشیابی اساتید ارزیابی اساتید از نظر نحوه تدریس ، اخالق، رفتار و برگزاری کالسها و .. از نظر دانشجو می باشد.  تعاریف و اصطالحات 

 ارزیابی اساتید از نظر دانشجویان  خروجی ها / مشتریان فرمهای ارزشیابی استاد و بارگذاری در سما   دریافتی ها / تامین کنندگان

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

نشکده ها جهت اطالع رسانی به فرمهای ارزشیابی اساتید در کمیته ارزشیابی اساتید با توجه به آیین نامه های مرتبط تهیه شده در شورای آموزشی تایید می گردد و به دا 

اعالم می گردد و دانشجویان در آن بازه ) در پایان ترم و  اعضای هیئت علمی ابالغ می گردد . در سامانه سما بارگذاری می گردد و هر نیمسال زمان ارزشیابی به دانشکده ها

 قبل از امتحانات( اساتید خود را ارزیابی می کنند . نتایج در دفاتر توسعه  از سامانه خارج شده و به اساتید بازخورد داده میشود. 

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

---  

 دوره پایش و اندازه گیری مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش شاخصهای پایش و اندازه گیری

نمره دانشجویان به ایساتید مطابق 

 فرمها
  

 مدیر مرکز مطالعات 

 رئیس دانشکده پزشکی
 نیمسال تحصیلی 

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 



 


