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 چكیده

هاي گيرند دادهي اساتيد مورد ارزشيابي توسط دانشجويان قرار ميدر انت اي هر ترم وقت

هاي دقيق و گزارش ينه شود و ها استفاده بشود. اگر از ايپ دادهآوري ميارزشمندي جم 

 تواند كمک شاياني به كيفيت سطح آموزش دانشگاه بكند. شود ميمفيدي استخراج 

يك را تس  ساتيددن ال كرديم كه كار ارزشيابي ا در ايپ پروژه كه دو فاز دارد ما ايپ هدف را

مان زا لرف توسط مسئول آموزش با سختي و ب اي كه تا كنوندر فاز اول فرم ارزشيابيكنيم. 

 كنيم. كافي است كه در آغاز هر ترم اطالعامشد را به لورم خودكار آماده ميزياد آماده مي

وتر ه كامپيامك بهاي ارزشيابي به لورم كليد فرمتو كار رساني بشود و در ادامهپايه آن به روز

 .خواهد شدسپرده 

يق ي دقليلند تحاست كه در آن اساتيد بتوان اي آماده شدهدر فاز دوم پروژه سيستم نرم افزاري

ر ايپ تحليلي كه د مشاهده كنند. ايپ سيستماند داده دانشجوهايشاناي كه از نمرام ارزشيابي

ر ستاد داآماده شده است به ايپ لورم است كه در بخش اول نمرام پروژه دو بخش براي آن 

حليك يک تكند و بر اساس آن يک ترم را سوال به سوال با ميانگيپ ديگر اساتيد مقايسه مي

 كديگير دريهاي مختلف را با . در بخش دوم هم نمرام استاد در سوالدهدئه ميكيفي ارا

 كند.نمودار مقايسه مي

انشگاه موزش دكارشناسي بنده يک پروژه واقعي بود و به اميد خدا از ايپ پس آپروژه پاياني 

 ها از آن استفاده كند.تواند سالمي
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 داده كيو تحل دياسات يابيخودكار فرم ارزش ديتول
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  مقدمهمقدمه

 مقدمه -1-1

ها كه با آن يدينس ت به اسات يتا به سواالت شوديم يابيارزش انيدانشجوهر ترم از  يدر انت ا

مورد  اهاي استاد رسواالم كه معيارهاي مختلفي از توانايياند پاسخ بدهند. ايپ كالس داشته

شايد از تواند كمک شاياني به ارزيابي استاد توسط خود و دانشگاه بكند.دهد ميسنجش قرار مي

ها در ن ايت نظر دانشجويان ارزشيابي آخر ترم در جايي تاثيرگذار ن اشد ولي ايپ ارزشيابي

 ايسه اساتيد هستند. شوند و معياري براي مقبررسي مي

رم ت 10 شود كه خالله اي از عملكرد وي دربراي ارتقاي مرت ه هر استاد يک فرم ت يه مي

مده و و قسمت ع شود ت يه ميگذشته در آن وجود دارد. ايپ فرم براساس ارزشيابي دانشجويان 

وسواس  قت ودبا هاي ايپ فرم با خ ر باشند تاثيرگذار آن است. شايد اگر دانشجويان از اهميت

 ها ن اشد.بيشتري در آن شركت كنند و اتي نياز به اهرم فشاري براي شركت كردن آن

 را از ياديزآن زمان  يآماده ساز شد،يشامك م ار ياديز يهافرم داده پيكه ا پيتوجه به ا با

ر كه با خودكا ه شدگرفت ميدر آموزش دانشگاه تصم پيهم ي. براگرفتيمسئول آموزش م

 تر كنند. يكار را سر پيها افرم پيآماده كردن ا يزسا

 نندبتوا زيعز ديشده است كه اسات يطراا يپروژه نرم افزار پيدر قسمت دوم ا پيهمچن

كه  يايبايمشاهده كنند و به كمک سواالم ارزش را رياخ يهااز عملكرد خود در ترم يگزارش

 ند.كن هسيمقا دياسات گريخود را با د اندهر ترم به آن پاسخ داده انيدر پا انيدانشجو

گر است كه كمک اهميت ايپ پروژه در هميپ جاي كار است كه يک پروژه واقعي و تس يك

وليد اي تزيادي به آموزش دانشگاه خواهد كرد. به اميد خدا از ايپ به بعد كار طاقت فرس

 هاي ارزشيابي به كامپيوتر سپرده خواهد شد. فرم
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  یابي اساتیدفرم ارزش
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 شروع کار -1-2

م الز يهايهماهنگ موسوي ادميدكتر س يبا آقا يدكتر اعتماد يشروع كار توسط آقا يبرا

 ما برگزار شد.  پيمشترک ب ياانجام شد و جلسه

و  هنددرار بق پم اريرا در اخت يياز فرم ن ا ياجلسه مقرر شد كه در ابتدا نمونه پيا در

 .ميهست را درخواست بده ازيكار مورد ن پياانجام  يكه برا ييهاازيشنيپ

 يراب [1]گلستان ستمياز س ييهاسيسروقرار شد كه وب يابينمونه فرم ارزش ياز مشاهده پس

ها ک آنكرد و به كم دايپ يدسترس دياسات يابيارزش  يبنده آماده شود تا بتوان به نتا

 كرد. كيمختلف فرم را تكم يهاقسمت

گلستان را به دانشگاه ارائه  ستميكه س يتوسط شركت سيسرووب يآماده ساز نكهيتوجه به ا با

 يابيفرم خام ارزش يو آماده ساز هيبر بود و مپ كار ت زمان نديفرآ پيا گرفتيداد بود انجام م

برنامه  بانكار از ز پيا ير گرفته بود آغاز كردم. براقرا ارميكه در اخت يامطابق با فرم نمونه ار

 .كنميپروژه استفاده م پيدر ا 1تونيپا يسينو

 

 
 قسمتي از فرم اولیه -1شكل 
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 منابع مورد استفاده -2-2

 يابيشدر ارز زيعز انياست كه به واسطه شركت دانشجو ييهاپروژه داده پيا يمناب  الل

 دياسات يابيدر ارزش انيرم با شركت دانشجوها در آخر هر تداده پيست. ادست آمده اهب

ها به كه آن كنميده ترم آخر استفاده م يهامپ در پروژه خود از داده شده است.مي يآورجم 

 طرق مختلف توسط آموزش دانشگاه در اختيار مپ قرار گرفته است. 

 پ دادهم فايك اكسك به مها به لوراز آنسرويس و قسمتي ها توسط وبقسمتي از ايپ داده

 شده است.

 سرويسآماده شدن اولین وب -3-2

كه به  14۹3سرويس وب سيستم گلستان آماده شد. 1سرويسپس از چند هفته اوليپ وب

 دريافت كرد در اختيار مپ قرار گرفت. اتوان اطالعام مربوط به ارزشيابي اساتيد ركمک آن مي

موعه گلستان آماده شد و يک پرونده از نحوه لحيح ارسال سرويس توسط خود مجايپ وب

 ها و جزئيام آن به مپ تحويك داده شد.درخواست

يستم سسرويس استفاده كنم يک نام كاربري جديد در براي اينكه مپ بتوانم از ايپ وب 

رچه هر دسترسي داشت. اگ 14۹3سرويس ساخته شد. ايپ نام كاربري به وب مپ گلستان براي

م به يچ كدااز دانشجويان دانشگاه علم و لنعت يک محيط كاربري در گلستان دارند ولي هيک 

يپ اسرويس دسترسي ندارند و دقيقا به هميپ علت يک نام كاربري جديد مخصوص ايپ وب

 پروژه ساخته شد.

ثانيه طول  2تا  1شود بيپ سرويس ارسال ميادودا هر درخواستي كه به كمک ايپ وب

 پاسخ آن دريافت شود.كشد تا مي
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 1493سرويس وب – 2شكل 

يد بينيد براي دريافت اطالعام بامي 14۹3سرويس وب به همانطور كه در تصوير مربوط

 passو  loginي پارامترها  جي مورد نظر را دريافت كرد.وهايي را به آن ارسال كرد و خرپارامتر

ده شاخته ي است كه براي اينكار سور مخصوص به نام كاربري جديدكه نام كاربري و رمز ع 

ارش هاي مربوط به گزي درخواستسرويس است كه در همهكد امنيتي وب sec. پارامتر است

مان شوند. دقيقا ههاي گزارش را شامك ميفيلتر Priو  Pubثابت است. دو پارامتر  14۹3

يپ فيلترهاي ابه كمک وانيم اعمال كنيم تهايي كه در محيط كاربري گلستان ميفيلتر

 كنيم.اعمال مي توانيمسرويس هم ميوب

 
 1493فیلترهای گزارش  – 3شكل 



 

 

 ارسال و دريافت درخواست -4-2

كنيم. استفاده مي 1SOAPسرويس و دريافت خروجي آن از پروتكك هاي وببراي ارسال فيلتر

SOAP هايي از جنس اميک پروتكك بر اساس پيXML  است كه براي انتقال اطالعام بيپ

ايپ است  SOAPولي مزيت  وجود دارند SOAPشود. موارد ديگري مشابه كامپيوترها استفاده مي

 است و مستقك از بسترهاي نرم افزاري يا زبان هستند. XMLهاي آن به لورم كامك كه پيام

دا زدن نويسيم و با لمي XMLرا به لورم  14۹3هاي گزارش پس همانطور كه گفته شد فيلتر

 .كنيمدرخواست اطالعام مي golinfoتاب  

 

 
 سرويسفیلترهای ورودی وب – 4شكل 

 

اند. براي مثال دهي شدهمقدار pub1493و  pri1493بينيد دو مقدار همانطور كه در تصوير باال مي

را به ما  3۹81 در ترم 3۹6118ي به استاد با شماره هاي باال اطالعام مربوطبا فيلتر

ايد آن است و ب XMLدهد هم از جنس اي كه به ما ميگرداند. همانطور كه گفتيم خروجيبرمي

 را به اطالعام موردنظر خودمان كه قابك استفاده باشد ت ديك كنيم.

يک  Zeepكنيم. ستفاده ميا  ]Zeep2]2هاي خود به سرورهاي گلستان از براي ارسال درخواست

شود. ايپ ماژول نصب استفاده مي Soapماژول سري  و مدرن پايتون است كه براي ارت اط با 

 سازگار است. 3.6آساني دارد و با پايتون با ورژن باالتر از 

سوال مختلف  15د شامك نتيجه كنسرويس در خروجي براي ما ارسال مياطالعاتي كه وب

شود. مثال ط ق ايم براي ما ارسال ميهايي كه ما درخواست كردهاست كه مطابق با فيلتر

                                                
1 Simple Object Access Protocol 

2
  XMLهای ماژول پایتون برای ارتباط با درخواست 



 

 

به تفكيک شماره  3۹81در ترم  3۹6118براي ما اطالعام نظرسنجي استاد  4فيلترهاي شكك

 15يک از دهد كه استاد موردنظر در هر شود. ايپ خروجي به ما نشان ميسوال ارسال مي

 در آن ترم چه نمره اي دريافت كرده است. خود سوال ارزشيابي از دانشجويان

 بينيم. ها ميم از سوالادر خروجي اطالعام زير را براي هر كد XMLپس از بازكردن 

 

 
 سرويسنمونه خروجي وب -5شكل 

 

ترم  ور دربي اساتيد براي استاد مذكمخصوص به سوال اول ارزشيا خام خروجي باال اطالعام

وال را نشان است شماره س 1كه مقدارش برابر  C1براي مثال متغير دهد. گفته شده را نشان مي

ستاد در ايپ ميانگيپ امتيازي كه ا C4دارد و متغير  15تا  1دهد كه همواره مقداري بيپ  مي

هاي ديگر هم هر يک از متغير .دهدرا نشان مي است سوال از دانشجويان ايپ ترم كسب كرده

ي است. مثك تعداد نفراتي كه در ارزشيابي اطالعام ديگر هستند كه به ما داده شدهدهندهنشان

هاي موضوعي اند، معدلداده 20تا  11اند، تعداد نفراتي كه به استاد امتياز استاد شركت كرده

 استاد و ...

اده دلورم جدولي براي سوال اول نشان  در گلستان مشابه تصوير زير به 5شكك خروجي 

 شود.مي

 
 1493خروجي گلستان برای وب سرويس  -6شكل 

 پردازش اولیه -5-2

ار ك اي ايپم. برهاي فرم ارزشيابي ااتياج به يک پردازش اوليه داريبراي محاس ه بعضي از خانه

رام گيپ نميد يک بار اجرا شود تا ميانآماده شده است كه در ابتداي هر ترم با std.pyفايك 

ا نيز رشكده ها انحراف معيار نمرام هر داناساب كند و بر اساس آن اها و اساتيد ردانشكده

 محاس ه كند. 



 

 

 
 std.pyهای فايل متغیر – 7شكل 

توانيم ها مينمتغير كليدي داريم كه با تنظيم آ 3كنيد مشاهده مي 6همانطور كه در شكك 

هاي كه نشان دهنده ترم termsداشته باشيم. ليست  را از پيش پردازش خروجي مورد نظر

 3۹۹1دد عباشد. براي مثال وقتي ارزشيابي اساتيد به ترم بعد رسيد بايد تحصيلي دانشگاه مي

آخري  هايدهنده تعداد ترماست كه نشان last_termبه ابتداي ليست اضافه شود. متغير بعدي 

ليست  ر يکاست. ايپ متغي collegesاست كه قرار است توسط ما بررسي شود. متغير آخر نيز 

قرار  ها انجام شود در آنايي كه ميخواهيم پردازش اوليه روي آنهي دانشكدهاست كه شماره

 گيرد.مي

كد ما به د. به آن داده شو all.xlsxقسمتي وجود دارد كه بايد آدرس فايك  std.pyدر انت اي كد 

جا استخراج كند و ليست اسامي اساتيد در هر دانشكده را از آنمراجعه مي all.xlsxفايك اكسك 

 ند.كمحاس ه  14۹3سرويس م مربوط به هر دانشكده و استاد را به كمک وبكند تا اطالعامي

ود دارد وجبي ها براي كشيدن نمودار زير كه در فرم ارزشيايانگيپ و انحراف معيار دانشكدهم

 نياز است.

 
 نمودار فرم ارزشیابي -8شكل 

 

ايم به ازاي هر همتغيري كه در ابتدا تعريف كرد 3مطابق با  std.pyدر ن ايت با اجرا كردن فايك 

 ها استفاده خواهيم كرد.ه پروژه از آنشود كه در ادامفايك خروجي توليد مي 2دانشكده 



 

 

شت. فايك را خواهد دا 21prof.xlsxو  xlsx.21دو فايك  21شكده عمران با شماره براي مثال دان

ر پ نمره هشود و فايك دوم ميانگيدانشكده در هر ترم را شامك مياول ميانگيپ و انحراف معيار 

 ترم اخير را در خود دارد. 10استاد در 

 . نداقرار گرفته colleges پوشهدر  هاي مختلفهاي مخصوص به دانشكدهي فايكهمه 

 XlsxWriter  [3]ماژول -6-2

اده استف XlsxWriterبراي ايپ كه يک خروجي اكسك در كد خود داشته باشيم از ماژول 

 به لورم ها و جداول راها، نمودارلها، فرموتوانيم انواع عددكنيم. به كمک ايپ ماژول ميمي

 را در يک فايك ب ينيم.كد ايجاد كنيم و در ن ايت خروجي آن

ست كه ياز هيادگيري كار با آن پيچيده نيست ولي براي ايپ كه خروجي تميزي داشته باشيم ن

 .يايدبهاي آن كامك بدست كاريريزه يتا همه ودوقت لرف بش

 

 آماده سازی فرم -7-2

پ اي ايهاي مختلف فرم را بررسي كنيم. برقصد داريم كه آماده سازي قسمت در ايپ قسمت

مشابه  last_termsو   termsآماده شده است. در ابتداي ايپ فايك نيز دو متغير  run.pyكار فايك 

 .وجود دارد كه بايد ق ك از اجرا مطابق هدف ما مقداردهي شده باشند std.pyفايك 

را در  كنيم اطالعام آنپروژه هرگاه ما يک فايك اكسك را باز ميتوجه كنيد كه در طول ايپ 

هاي بعدي از دهيم و به كمک ايپ ماژول استفادهقرار مي pandasاز ماژول  data frameيک 

 دهيم.هاي در فايك اكسك را انجام ميداده

 هاسرتیتر -1-7-2

ابي را يي فرم ارزشياالميخواهيم قسمت ب ها است و اوليپ تابعي كه ما داريم مخصوص سرتيتر

 شود.براي ما انجام مي headersبسازيم. كه ايپ كار در تاب  



 

 

 
 قسمت باالی فرم -9شكل 

 

هاي بعدي براي ي تاب در ايپ تاب  و همهقابك انجام است. ر به رااتي با چند خط كد كا ايپ

 colهاي جايگذاري كنيم از متغير يدارمق خواهيم در كدام خانه جدولايپ كه نشان دهيم مي

 كنيم كه نشان دهنده سطر و ستون مورد نظر ما هستند.استفاده مي  rowو

 740گزارش   -2-7-2

 دهيم.ظر قرار ميترم اخير را در فرم موردن 10اي از ارزشيابي استاد در خاللهما در ايپ تاب  

 
 ابيدر فرم ارزشی 740گزارش  -10شكل 

 

خوانيم. براي ايپ كار پس از باز كردن فايك، سطر مربوط مي all.xlsxايپ اطالعام را ما از فايك 

 كنيم.مي كنيم و سپس اطالعام آن را درجبه استاد مورد نظر را به كمک شماره استاد پيدا مي

 فته شود. پسرروز شود و گزارش جديد آن گبايد در ابتداي هر ترم به all.xlsxتوجه كنيد فايك 

د فرمت ا باياز اينكه گزارش جديد از آن توليد شد بايد جايگزيپ فايك ترم ق لي بشود. اتم

ا كند غيير پيدهاي آن نيز مشابه فايك ق لي تمشابه فرمت ق لي باشد و نام ستون all.xlsxفايك 

 تا اجراي كد با مشكك مواجه نشود.

 804گزارش  -3-7-2

عام اطالربوط به دانشجويان تحصيالم تكميلي است. ايپ گزارش براي تكميك اطالعام م

شود. يماس ه اي كه هر استاد داشته است محمربوط به ايپ گزارش از زمان آخريپ ارتقاي رت ه

شود. در شروع هر ترم ايپ فايك نيز بايد مشابه با خوانده مي xlsx.804ايپ اطالعام از فايك 

 به ما بدهد. روز شود تا اطالعام لحيح رافرمت ق لي به



 

 

 
 در فرم ارزشیابي 804گزارش -11شكل 

رج شده دداريم كه تاريخ آخريپ ارتقاي هر استاد در آن  last_upgrade.xlsxهمچنيپ يک فايك 

 روز شود.است. در لورتي كه استادي ارتقا پيدا كند ايپ فايك هم بايد به

 1247گزارش  -4-7-2

اي كه وليهاهاي توليد فرم است. در واق  پردازش تريپ قسمتز م مايپ قسمت از گزارش يكي ا

 ايم با هدف استفاده در ايپ مراله بوده است. ق ال انجام داده

اخير را از فايك  ترم 10مثال اگر استاد براي دانشكده كامپيوتر باشد ميانگيپ نمرام استاد در 

22prof.xlsx 22معيار آن را از فايك  رافانح كنيم و ميانگيپ دانشكده واستخراج مي.xlsx 

 داريم. برمي

 

 
 در فرم ارزشیابي 1247گزارش  -12شكل 

 

نمرام و  نشان داده شده است. در ن ايت با توجه به 11در شكك  1247خروجي ن ايي گزارش 

  ها هم رسم شده است.اي آنميانگيپ استاد و دانشكده نمودار مقايسه



 

 

ر نمودا با بقيه اساتيد دو ويمچنيپ براي كسب ادودي از كيفيت نمره استاد و مقايسه ه

 انحراف معيار هم رسم شده است. –ميانگيپ + انحراف معيار و ميانگيپ 

 

 196گزارش  -5-7-2

كه  است كه براي محاس ه تعداد نمراتي است 1۹6پردازيم گزارش گزارش بعدي كه به آن مي

ه بهاي ايپ جدول خانه تكميكبناداريم اند. نمرام، آن را وارد نكرده اساتيد در بازه مجاز قفك

 تاريخ ،هاي موجودكه با دريافت فيلتر 2047سرويس انجام بگيرد. وب سرويسكمک وب

مره نث ت هر  گرداند. ما با داشتپ آخريپ تاريخ مجاز برايآخريپ درج نمره استاد را به ما برمي

 كنيم.را تكميك مي هاهايپ خان lock.xlsxدر فايك 

 
 در فرم ارزشیابي 196گزارش  -13شكل 

 1742گزارش  -6-7-2

باشد. به كمک ايپ گزارش وضعيت استاد در مي 1742پردازيم آخريپ گزارشي كه به آن مي

و  xlsx.1742هاي سنجيم. ايپ اطالعام را از فايكدرسي ميترم اخير را به تفكيک نوع گروه  10

1742majazi.xlsx رساني بشوند. روزها بهست كه در شروع هر ترم ايپ فايكاخوانيم. الزم مي 

  اشد.بد ممكپ هاي ق لي باشند تا اجراي دوباره كفرمتهمانند روز رساني بايد اتما پس از به



 

 

 
 در فرم ارزشیابي 1247گزارش  -14شكل 

 اساتید هآماده سازی فرم برای هم -8-2

 دي توليدتوانيم آن را براي هر استاايم به لورم كامك فرم را بسازيم ميااال كه ياد گرفته

ي اساتيد ي همهكه شماره all.xlsxكنيم. براي ايپ كار كافي است كه به كمک فايك 

امه ننت اي برهاي مختلف در آن آمده است فرم ارزشيابي را توليد كنيم. با ايپ كار در ادانشكده

ا با آن كار ارزشيابي رتواند مي شود كه آموزشي هر استاد توليد مييک فايك اكسك با شماره

 انجام دهد و فرم مخصوص به هر استاد را در اختيار استاد موردنظر قرار دهد.

 انتقال دانش -9-2

ر دها استتفاده بشتود. بته همتيپ منظتور همانطور كه گفته شد ايپ پروژه قرار استت تتا متدم

بته مه اي با آقاي دكتر سيادم موسوي و مسئول آموزش دانشگاه جزئيام اجراي ايپ برناجلسه

م ها منتقك شد تا بتوانند در دوراني كه مپ ديگر در دانشگاه نيستكامك به آنهمراه مستندام 

 به لورم مستقك از آن استفاده بكنند.

ود شتاره ترم جديد به آن افزوده ت در آغاز هر ترم نياز دارد كه شماي كه نوشته شده اسبرنامه

كافي ز ايپ اتفاق اروز شوند. پس اند بههايي كه به لورم اكسك در اختيار مپ قرار گرفتهو داده

 و خروجي مدنظر خود را دريافت كنند. است كه برنامه را اجرا كنند
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 مقدمه -1-3

 رزشيابيراي ارآيندي كه همواره به لورم دستي بدر فاز دوم پروژه تصميم داشتيم عالوه بر ف

 يم.هاي هر شخص آماده كنيک داش ورد براي تحليك نمرهگرفت اساتيد انجام مي

مچنيپ هم و هايي كه در مراله پيش پردازش بدست آورديبراي انجام ايپ تحليك از همان داده

فاده استست اان قرار گرفته مدر اختيار مستقيم از ارزشيابي اساتيدهاي خام ديگري كه داده

 كنيم.مي

 Streamlit [4]آشنايي با  -2-3

اده د م از چه چيزي براي پياده سازي سيستم تحليكيجو براي اينكه بف موبا كمي جست

 را توان يک داش ورد كامك و سادهمي streamlitم. به كمک يآشنا شد streamlitاستفاده كنيم، با 

  تريپ زمان پياده سازي يک نرم افزار در سري stramlitبه رااتي پياده سازي كرد. شعار خود 

 است. انشود در پايتون است و رايگي كدهايي كه براي ايپ نرم افزار زده ميممكپ است. همه

 رع دهبهمچنيپ ديگر ااتياج به پياده سازي نماي نرم افزار نيست و خودش ايپ كار را 

 گيرد.مي

مپيوتر نصب استفاده كنيم تا بر روي كا pip install streamlitبراي نصب آن كافي است از دستور 

 كنيم.استفاده مي streamlit run app.pyشود و براي اجراي فايك برنامه هم از دستور 

 شرکت در دوره آموزشي -3-3

ا يک دوره آموزشي كوتاه كه ادود ب streamlitجو در اينترنت براي يادگيري ودر ايپ جست

م. با شركت در ايپ دوره آموزشي يآشنا شد داشت Coursera [5]در سايت  چند ساعت آموزش

و شروع به ساخت نرم افزار مورد نظر  يمدر چند ساعت  آموزش كامك استفاده از آن را ياد گرفت

را  dashboards with streamlitبراي پيدا كردن ايپ دوره كافي است ع ارم  .يمخود كرد



 

 

 آموزشي ي مرااك مختلف در ايپ دورهپس از ط نام كنيم.جو كنيم و در آن ث توجست

 را هم دريافت كنيد. [6]توانيد گواهي پايان دورهمي

 آماده کردن نرم افزار -4-3

اي كه يابيه ارزشبوده است كه هر استاد بتواند اطالعام مربوط ب هدف ما ايپدر ايپ نرم افزار 

 ند.اده كها شده است را ب يند و از آن اطالعام براي سنجش وضعيت خود استفتوسط دانشجو

 للي نرم افزارااست. قسمت اول قسمت فزار ما از دو قسمت تشكيك شدهنرم اي بصري لفحه

نجام م و نمودار را ادهد تا نمايش اطالعااست و فضاي بيشتر لفحه را به خود اختصاص مي

رل دهد. قسمت دوم هم براي تنظيمام موارد مختلف است كه نمايش قسمت اللي را كنت

 كند.مي

تاد در مره اس. هدف اول ايپ است كه نشده استر نظر گرفته در ايپ نرم افزار دو هدف اللي د

ارش يک گز وبا نمره اساتيد ديگر در همان سوال مقايسه شود  هر درس ارزشيابي در هر سوال

توسط  هدف دوم هم ايپ است كه نمرام كسب شده در سواالم مختلفنمره بدهد.  از وضعيت

قرار  ارمانهايي كه در اختياتوجه به دادهاستاد در يک نمودار با يكديگر مقايسه شوند. ب

 است.اجرا شده ۹5و  ۹6و  ۹7تحصيلي  هاياست ايپ دو هدف در سالگرفته

 استاد با ديگر اساتیدمقايسه  -1-4-3

 اند.ديدهتا پيش از ايپ اساتيد نمرام ارزشيابي خود را به لورم يک جدول پر از عدد مي

 
 طالعات ارزشیابي در گلستاننمايش ا -15شكل 



 

 

 لهكار سخت و اول 14بررسي اطالعام موجود در جدول نشان داده شده در شكك شماره 

د. ها وجود ندارسربر است. همچنيپ امكان مقايسه توانمندي استاد با اساتيد ديگر در ايپ سوال

ابي را رزشيال ابه هميپ منظور ما در قسمت اول نرم افزار تحليك داده اساتيد نمرام هر سو

 كنيم.براي استاد به لورم كيفي تحليك مي

به كمک  كنيم و آن رابراي تحقق هدف اول نمرام استاد در هر درس و در هر سوال را پيدا مي

ب ليه اسازش اوميانگيپ و انحراف معيار نمرام ديگر اعضاي دانشكده كه در فاز ق ك و در پردا

 كنيم.كرده ايم مقايسه مي

 كنيم.از شرايط زير استفاده ميبه لورم كيفي رش وضعيت براي گزا
 گيريماگر نمره استاد از ميانگيپ + انحراف معيار بيشتر باشد آن را عالي در نظر مي. 

 گيريماگر نمره استاد بيپ ميانيگپ و ميانگيپ+انحراف معيار باشد آن را خوب در نظر مي. 

 گيريميف معيار باشد آن را متوسط در نظر مانحرا–اگر نمره استاد بيپ ميانگيپ و ميانگيپ. 

 گيريماگر نمره استاد كمتر از ميانگيپ باشد آن را ضعيف در نظر مي. 

 ينيد.ب  را 3۹72ترم توانيد تصوير گزارش خالله براي وضعيت يک استاد در در  شكك زير مي

 
 گزارش خالصه وضعیت استاد -16شكل 

شاهده ميك به در منوي تنظيمام قرار داده شده است كه بتوان انتخاب كرد ما نيز ايپ قابليت

 .هستيماي دايره اي ياميله هايكدام يكي از نمودار

 



 

 

 
 ای گزارشنمودار میله -17شكل 

وي ز مند اه نشوانتخاب نمايش نوع نمودار و اينكه الال نمودار نمايش داده شود يا نمايش داد

 تنظيمام در سمت چپ امكان پذير است.

هايي كه استاد در آن ترم توان درسدر منوي تنظيمام پس از انتخاب ترم تحصيلي مي

اي كه در نمونه مورد نظر مشاهده كرد. ها را متناسب با درساند را انتخاب كرد و گزارشداشته

 دهيم.تنظيمام را انجام ميبقيه  3۹72ترم  بينيد ما پس از انتخابدر شكك زير مي

 
 قسمت تنظیمات -18شكل 



 

 

د در انجام شده است ما نتيجه گزارش كيفي استا 18با توجه به تنظيماتي كه در شكك 

يفي ككنيم. ايپ گزارش بوده است را مشاهده مي خوبسواالتي كه نمره استاد نس ت به بقيه 

 شود. مي ارزيابيايم اساب كرده ق ال ي كهبر اساس معدل و انحراف معيار

 
 17گزارش کیفي متناسب با تنظیمات شكل  -19شكل 

 

ده فته شامكان مشاهده سواالم با عنوان كيفي ضعيف، متوسط و عالي هم مطابق تنظيمام گ

ايم كه انتخاب كردهكه ما در شكك باال  پذير است.هاي مختلف استاد امكاندر باال براي درس

 نتاي  سواالم با وضعيت خوب را مشاهده كنيم.

 يكديگر مقايسه نمره سواالت با -2-4-3

يسه م مقادر ايپ بخش از پروژه نمره استاد در سواالم مختلف را در يک سال تحصيلي با ه

هاي مختلف با يكديگر هاي خودش را در جن هتواند توانايييمكنيم. با ايپ مقايسه استاد مي

 مقايسه كند و نقاط ضعف و قدرم خود را بشناسد.

 
 تلفی استاد با خودش در سواالت مخمقايسه نمره -20شكل 



 

 

 

ر كنار را د همچنيپ در آخريپ قسمت ايپ پروژه ايپ امكان فراهم شده است كه نمودار بااليي

 شود كه تواند متوجهودار استاد ميميانگيپ نمرام ديگر اساتيد مشاهده كنيم. به كمک ايپ نم

 ي اساتيد پاييپ بوده است يا فقطاست آيا ايپ نمره براي همهاگر در سوالي نمره كمي گرفته

 عملكرد خودش مناسب ن وده است.

 

 
 ای نمره استاد با میانگیننمودار مقايسه -21شكل 
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  و پيشن ادها يريگجهينت

 گیریتیجهن -1-4

 توان از ابتدا و به لورم كامك يک سايت طرااي كردافزار هاي تحليك داده ميبراي ساخت نرم

تري وجود دارد كه ما تر و سري افزاري كه در طول پروژه معرفي شد راه آسانولي به كمک نرم

نيم سرعت زرساند. با توجه به ايپ كه در ايپ نرم افزار فقط كد پايتون ميرا به مقصود مي

دقت  كند و درنتيجه زمان و فرلت بيشتري براي تمركز بر رويپيشرفت كار افزايش پيدا مي

 هايمان داريم. تحليك

 اشت.دمراه ه لطف خدا ايپ پروژه هم پس از چند ماه به ثمر نشست و نتاي  ارزشمندي به هب

گيرد و يتر انجام مهاي ارزشيابي به لورم خودكار توسط كامپيواز ايپ پس كار توليد فرم

ي از رسد. ايپ پروژه بر خالف خيلزامت زياد آن براي مسئول آموزش دانشگاه به اداقك مي

استفاده  هاي متواليدر ترمست هپيوندند، قرار هاي ديگر دوره كارشناسي كه به تاريخ ميپروژه

 بشود.

 پیشنهادها -2-4

هاي جالب و توان به رابطهروژه ميبه عنوان اهدافي براي آينده و تكميك كردن ايپ فاز از پ

ها ه آنباي كه استاد و نمره است م مي بيپ امتيازي كه استاد توسط دانشجوها كسب كرده

موزش آتر از يهاي بيشتر و تكميلداده است پرداخت. ال ته ايپ مساله منوط به دريافت داده

 د.كر فيدي استخراجند و مهاي ارزشمتوان تحليكهاي بيشتر ميدانشگاه است. به كمک داده

رائه اهاي مختلف يكي ديگر از پيشن ادام براي آينده ايپ است كه نمرام يک درس كه در ترم

 شده است با هم مقايسه شوند.

تر و ب تري هاي دقيقتوان دادهها از اهميت ارزشيابي ميهمچنيپ با مطل  كردن دانشجو

 كنند.ي پيدا ميها ارزش بيشتره از آناستخراج شداستخراج كرد. در ايپ لورم گزارش
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