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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 ورود به سامانه: .1

 پس از مشاهده صفحه ورود به سامانه و مطالعه پیام هایی که توسط مدیر سامانه در این صفحه قرار داده شده است با وارد کردن 

 .ایجاد شده است وارد صفحه نخست می شویم دانشگاهکه قبال توسط  رمز عبورو  نام کاربری

 

در آن اداره قرار دارد درست و مربوط ی که کاربر ادارهو  کاربری نامپس از وارد شدن در صفحه نخست، حتما بررسی می گردد که 

می باشد درصورتیکه مغایرتی وجود داشت به مدیر سامانه اطالع داده می شود تا پس از اصالح خود ارزیابی توسط  خود کاربر ادارهبه 

 .کاربر انجام گیرد 
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 ارزیابی ها:خود  .2

 را انتخاب نمایید.   خودارزیابی هیات علمی بر اساس فعالیت ها، از منوهای باالی صفحه منوی فعالیت هاارزیابی خود برای 

 

 

 در قسسسمت جسسستجو دوره ارزیسسابیانتخسساب بسسا  خودارزیسسابی هیسسات علمسسی بسسر اسسساس فعالیسست هسسا پسسس از وارد شسسدن بسسه صسسفحه

یسا ییسر فعسا  بسودن  فعسا ، مسی باشسد فعالیست هسابر اسساس گسروه و زیسر گسروه پیش فرض که در حالت فعالیت ها  نمایشنحوه 

 گسسروه فعالیسست هسسالیسسست  و دوره انتخسساب شسسده اریخ شسسروع و خاتمسسه خبسست خودارزیسسابیتسسو  زیسسابی و ارزیسسابیرامکسسان خودا، دوره

  مشاهده می گردد. خودارزیابیجهت )پیش فرض جستجو بر اساس گروه و زیر گروه فعالیت ها( 
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 فعالیت ها:نحوه نمایش 

 :براساس گروه و زیر گروه فعالیت ها 

ر بسه فعالیست هسا مسی باشسد کسه بسرای مشساهده زیسر گسروزیسر گسروه فعالیست در لیست گروه فعالیت ها هر گسروه دارای تعسدادی 

 کلیک نمایید. مشاهدهروی دکمه 

 

بسسرای مشسساهده کسسه مشسساهده مسسی گسسردد لیسسست زیسسر گسسروه فعالیسست هسسا کلیسسک بسسر روی دکمسسه مشسساهده هسسر فعالیسست پسسس از 

  کلیک نمایید.زیر گروه فعالیت انتخاب شده  مشاهدهبر روی دکمه اطالعات مربوط به هر زیر گروه فعالیت 
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

جسستجو  )در حالست پسیش فسرضمشساهده مسی گسردد فعالیست هسا لیسست  کلیک بر روی دکمه مشاهده هسر زیسر فعالیستپس از 

آن فعالیست  تجزئیساروی دکمسه  بسرمسی توانیسد کسه بسرای خودارزیسابی فعالیست بر اساس نمسایش تمسام فعالیست هسا مسی باشسد( 

   کلیک نمایید.

 

، در لیست فعالیت ها فقط فعالیت های مورد عالقه را نمایش فعالیت های مورد عالقهدر این قسمت می توانید با انتخاب 

 مشاهده نمایید.

در ذیل ردیف هر فعالیت می توانید  مشخص نمودن فعالیت های مورد عالقه با کلیک بر روی عالمت      جهت 

نمایش در مراجعات بعدی بتوانید با انتخاب  انتخاب نمایید تا   عالقه مورد ر را به عنوان فعالیتفعالیت مورد نظ

 این فعالیت ها را مشاهده نمایید.  فعالیت های مورد عالقه لیست

 دارای قسمت های زیر می باشد: فعالیت یاتجزئپس از باز شدن، 

 :اطالعات فعالیت .1

 در این قسمت توضیح داده می شود. فعالیتیات که جزئ
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 

 :جزئیاتلیست  .2

فعالیت انتخاب  جزئیاتو تکمیل اضافه کردن با کلیک بر روی دکمه مشخص می گردد که جزئیات مربوط به فعالیت در این قسمت 

 مشاهده می نمایید.در لیست جزئیات جزئیات فعالیت را در رکوردی آن  ذخیرهشده و 
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 اصالح، تایید و برگشت فعالیت ها:وضعیت های  .3

ت و تاریخ و زمان اتفاق افتاده است با ذکر توضیحا فعالیتر این قسمت لیست اقدامات خود ارزیابی و ارزیابی هایی که بر روی د

 توضیح داده شده است( 1.3مشخص می گردد. )لیست وضعیت ها در بخش 

 

بت خودارزیابی خفعالیت های منتظر ارسا  اساتید هیات علمی در صورت عدم ارسا  تا یک روز پس از خاتمه الزم به ذکر است که 

 می گردد.به صورت خودکار برای تایید ارسا  

 

 توضیح وضعیت های خود ارزیابی و ارزیابی: .3.1

 :توسط هیات علمی عدم خود ارزیابی .3.1.1

ض گزینه فوق تعریف شده است و هنوز هیچ خود ارزیابی انجام نگرفته است که به صورت پیش فر دانشگاهکه توسط  هاییعالیت ف

 انتخاب شده است. هافعالیت جهت نمایش 

 :منتظر ارسال .3.1.2

ه صورت بکه می باشد مربوطه واحدهای جهت تایید  هیات علمیتوسط  سا ارزیابی شده است و منتظر ارکه خود  هاییفعالیت 

 انتخاب شده است. هافعالیت جهت نمایش گزینه فوق  پیش فرض

 :برگشت و منتظر اصالح .3.1.3

مجددا  ات علمیهی رایحات بذکر توضیمربوطه دارای نقص بوده است که با  واحدکه خود ارزیابی شده اند ولی توسط  هاییفعالیت 

 هایت فعالبرگشت داده می شود تا اصالح و مجددا خود ارزیابی صورت گیرد که به صورت پیش فرض گزینه فوق جهت نمایش 

 انتخاب شده است.

 :منتظر تایید .3.1.4

برای باشند، ی توسط واحدهای مربوطه مارزیابی  منتظرهیات علمی یا به صورت خودکار ارسا  شده اند و توسط که  هاییفعالیت 

 بایستی گزینه فوق در قسمت جستجو مشخص شود و سپس مجددا جستجو انجام گیرد. هافعالیت دیدن این 



 

7 
 

 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 :نهایی تایید .3.1.5

   رای دیدن این ب شده است و منتظر تایید نهایی می باشد،تایید  انجام و آن ها توسط هیات علمیکه خود ارزیابی  هاییفعالیت 

جددا جستجو انتخاب شود و سپس مبایستی گزینه فوق از قسمت وضعیت های خودارزیابی و ارزیابی در پنجره جستجو  هافعالیت 

 انجام گیرد.

ارزیابی بر روی  الزم به ذکر است که تنظیم اولیه تیک های وضعیت های فوق به گونه ای می باشد که سئوالی که می بایست نکته:

 آن صورت گیرد نمایش داده می شود.

  بر اساس جستجونمایش: 

  گزینسسه اب انتخسس و دوره ارزیسسابیانتخسساب بسسا  خودارزیسسابی هیسسات علمسسی بسسر اسسساس فعالیسست هسسا پسسس از وارد شسسدن بسسه صسسفحه

و زیسر گسروه  ر اسساس نسام گسروه فعالیستمسی توانیسد فعالیست هسا را بسفعالیست هسا  نمسایشنحسوه  درنمایش بسر اسساس جسستجو 

 مشاهده نمایید.را فعالیت های انتخابی زیر گروه د تا لیست اییجستجو نمها فعالیت 
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 فعالیت های برگشت داده شده یا منتظر ارسالمایش ن: 

  گزینسسه اب انتخسس و دوره ارزیسسابیانتخسساب بسسا  خودارزیسسابی هیسسات علمسسی بسسر اسسساس فعالیسست هسسا پسسس از وارد شسسدن بسسه صسسفحه

یی را کسه توسسط مسی توانیسد فعالیست هسافعالیست هسا  نمسایشنحسوه  در برگشت داده شده یسا منتظسر ارسسا فعالیت های نمایش 

مسی باشسند  واحد تایید کننده جهت اصالح برگشت داده شسده اسست یسا فعالیست هسایی کسه منتظسر ارسسا  توسسط هیسات علمسی

 مشاهده نمایید.در لیست فعالیت ها را 

 

 

  مورد عالقهفعالیت های نمایش: 

  گزینسسه انتخسساب  و دوره ارزیسسابیانتخسساب بسسا  خودارزیسسابی هیسسات علمسسی بسسر اسسساس فعالیسست هسسا پسسس از وارد شسسدن بسسه صسسفحه

مشسساهده را مسسورد عالقسسه  یفعالیسست هسسالیسسست مسسی توانیسسد فعالیسست هسسا  نمسسایشنحسسوه  در مسسورد عالقسسهفعالیسست هسسای نمسسایش 

 نمایید.
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 هیات علمی شناسایی عملکرد آکادمیک اعضایساماهن 

 

به  (است توضیح داده شده 1.2لیست وضعیت ها در بخش )الزم به ذکر است که تنظیم اولیه تیک های وضعیت های فوق  نکته:

 گونه ای می باشد که سئوالی که می بایست ارزیابی بر روی آن صورت گیرد نمایش داده می شود.

 

 


