
 



 طلبه گرامی

 یاخالقی و مهارت بر رشد علمی،جلسات درس  منظور بهره مندی از نظرات ارزشمند شما در خصوص میزان تأثیر گذاریبه  

رعایت با امید است  ارزشیابی اساتید بزرگوار در این نیمسال بصورت سیستمی و از طریق پرتال طلبه انجام می پذیرد. طالب،

 در انجام ارزشیابی با توجه به راهنمای ذیل، اقدام نماییدانصاف و بیان واقع، 

ر در جلسااات امتیانی، منوب به انجام ارزشاایابی اساااتید در لیه حضااو 98-99از نیمسااال اول سااال تیصاایلی  .1

 باشد.می کارت امتحان،دروس ودریافت 

سه امتیان،  .2 ست   برای دریافت  ارت ورود به جل شروع    8/10/98از تاریخ الزم ا ، به منوی  امنیاناتتا قبل از 

 در پرتال طلبه مراجعه نمایید. «امتیانات»

 لیک  نید. تا صااا یه مربوب به  ارت امتیانی  بر روی گزینه  ارت امتیانی .3

 برای شما باز شود.  

 

 

 

 

 

 

 



مای  داده می          .4 شاااود  ه در ملابل هر درس     در این صااا یه تمامی دروس انتیابی ترم جاری برای شاااما ن

   لیک  نید. )+( )+( قابل مشاهده است. جهت تکمیل فرم ارزشیابی استاد بر روی عالمتعالمت

 

ستاد نمای  داده می    ،آیکن مربوطه با  لیک بر روی .5 شیابی ا ستی به      فرم مربوب به ارز ص یه بای شود. در این 

 پاسخ داده شود.   تمامی سؤاالت

   .گرددفعال « هدایت به  ارت امتیانی»د مه  شود تا انجام  ارزشیابی همه دروس الزم است .6



فعال می شود  ه با  لیک بر روی آن ، « هدایت به  ارت امتیانی»د مه  ،پس از انجام ارزشیابی  لیه دروس .7

  شود.نمای  داده می ارت امتیانی شما 

از مدرسه خود  رامغایرت صورت مشاهده مغایرت، مورد اطالعات روی  ارت را به دقت بررسی نموده و در  .8

یا آن را  چاپپیگیری نمایید و در غیر اینصورت بر روی گزینه چاپ  ارت امتیانی  لیک  نید و  ارت را 

 نمایید . در تل ن همراه خود ذخیره

 

 . استضروری  امتیاندر جلسه  (ذخیره شدهیا فایل )همراه داشتن  ارت امتیانی  .9

 در پناه حضرت حق موفق باشید


