
  

  

  دانشگاه فرهنگيان معاونت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

  دفتر نظارت، ارزيابي و تعالي سازماني
  

مای  ا   را یی   ا وبای ش    ما

  سراسر كشوراز منظر دانشجو معلمان ، ارزيابي مطلوبيت دانشگاه
 
 قبل از شروع كار، از اتصال به اينترنت اطمينان حاصل كنيد.  -١

امكان دانلود اپليكيشن وجود ندارد. با هماهنگي كارشناس نظارت و  IOSبراي گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل  -٢

 كند، استفاده كنيد.  ارزيابي استان مي توانيد از گوشي دوستان خود كه با سيستم عامل اندرويد كار مي

را دانلود »  farhangian.apk «پيمايش موبايلي اپليكيشن )پورتال دانشگاه( http://te.cfu.ac.ir از طريق  آدرس  -٣

 كنيد.

ورود به اپليكيشن از نام كاربري و رمز عبور كه از طريق كارشناس نظارت و ارزيابي استان اعلام  براي نصبپس از  -٤

 ، استفاده كنيد.شودمي

را   بهشتاردي ١٧ا ت ١٥ارزيابي مطلوبيت دانشگاه از منظر دانشجو معلمان سراسر كشور  با عنوان پيمايش تعريف شده -٥

 انتخاب كنيد.

 .، انتخاب كنيدمشخص شده است              كه با علامت  را گزينه ي پاسخگويي به پرسشنامه -٦

نان ، با اطمياپليكيشنبا توجه به نامشخص بودن هويت پاسخ دهندگان و محرمانه بودن اطلاعات در  -٧

 و اعتماد كامل به سوالات پاسخ دهيد.

  پاسخ دهيد. سوالات پرسشنامهترتيب به همه ه ب -٨

  . نماييدكه بالاي صفحه و سمت راست قرار دارد استفاده  بعدي براي پاسخ به سوال بعدي، از گزينه ي -٩

آيا اطمينان داريد مي خواهيد پرسشنامه را ارسال ، صفحه اي ظاهر مي شود كه  ٨٦بعد از پاسخ گويي به سوال  -١٠

  ، كار پاسخگويي پايان يافته است.ارسالبا انتخاب گزينه ي   د؟كني

ي گزينه ليست هااطمينان از ارسال صحيح پرسشنامه تكميل شده، به صفحه اصلي اپليكيشن باز گشته و براي  -١١

  اگر پرسشنامه بدون اشكال ارسال شده باشد، تيك ارسال را مشاهده خواهيد كرد. را انتخاب كنيد. تكميل شده

  

  .اريمگزمشاركت و همكاري صميمانه شما در ارزيابي دانشگاه سپاسپيشاپيش از 

  

  

  

  دانشگاه فرهنگيان معاونت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

  دفتر نظارت، ارزيابي و تعالي سازماني
  

ای  مای ا ی   را وبای ش    ما

  سراسر كشوراز منظر دانشجو معلمان  ،ارزيابي مطلوبيت دانشگاه
 

 از اتصال به اينترنت اطمينان حاصل كنيد.  ،قبل از شروع كار -١

امكان دانلود اپليكيشن وجود ندارد. با هماهنگي كارشناس نظارت و  IOSبراي گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل  -٢

 كند، استفاده كنيد.  ارزيابي استان مي توانيد از گوشي دوستان خود كه با سيستم عامل اندرويد كار مي

را دانلود »  farhangian.apk «پيمايش موبايلي اپليكيشن )پورتال دانشگاه( http://te.cfu.ac.ir از طريق  آدرس  -٣

 كنيد.

، ودشورود به اپليكيشن از نام كاربري و رمز عبور كه از طريق كارشناس نظارت و ارزيابي استان اعلام مي براي نصبپس از  -٤

 استفاده كنيد.

را انتخاب   بهشتاردي ١٧ا ت ١٥ارزيابي مطلوبيت دانشگاه از منظر دانشجو معلمان سراسر كشور  با عنوان پيمايش تعريف شده -٥

 كنيد.

 .، انتخاب كنيدمشخص شده است              كه با علامت  را گزينه ي پاسخگويي به پرسشنامه -٦

و  ، با اطميناناپليكيشنبا توجه به نامشخص بودن هويت پاسخ دهندگان و محرمانه بودن اطلاعات در  -٧

 اعتماد كامل به سوالات پاسخ دهيد.

  پاسخ دهيد. سوالات پرسشنامهترتيب به همه ه ب -٨

  . نماييدكه بالاي صفحه و سمت راست قرار دارد استفاده  بعدي براي پاسخ به سوال بعدي، از گزينه ي -٩

  د؟آيا اطمينان داريد مي خواهيد پرسشنامه را ارسال كني، صفحه اي ظاهر مي شود كه  ٨٦بعد از پاسخ گويي به سوال  -١٠

  ، كار پاسخگويي پايان يافته است.ارسالبا انتخاب گزينه ي 

ميل گزينه ليست هاي تكاطمينان از ارسال صحيح پرسشنامه تكميل شده، به صفحه اصلي اپليكيشن باز گشته و براي  -١١

  اگر پرسشنامه بدون اشكال ارسال شده باشد، تيك ارسال را مشاهده خواهيد كرد. را انتخاب كنيد. شده
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