
 

 غیرحضوری بصورت نیمسال پایان امتحانات برگزاری شیوه نامه

 معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

 بر عالوه که صورتی در درس،مدرس  تشخیص به بنا ت.اس درس مدرس نمره اعالم و دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزیابی و تشخیص مرجع -1  ماده

 .شد خواهد برگزار پایان نیمسال امتحانات باشد، ضرورت داشته نیز دانشجویان از پایانی امتحان برگزاری شده، توزیع و مستمر های ارزیابی

 :است درس مدرس با زیر موارد مدیریت الکترونیک، بصورت امتحان برگزاری رب -2  ماده

 گزینه غایبین، برای و نمره جلسه، حاضر در دانشجویان برای نمره، ورود زمان در پویا سامانۀ در درس درسم :دانشجویان غیاب و حضور  )الف

 کرد. خواهد ثبت را امتحان در غیبت

یا   دوربین تک، به تک یا و دسته جمعی بخواهد بصورت دانشجویان از باید آزمون برگزاری حین در درس درسم :دانشجو هویت تأیید و حرازا  )ب

لذا دانشجویان باید  .کند تأیید را دانشجو هویت طریق این از و نمایند را روشن شده اند وارد امتحان جلسه به آن با که دستگاهی Webcamوب کم 

 را تست نمایند. Webcamدر تمام طول امتحانات آمادگی ارائه تصویر خود را داشته و از قبل دوربین یا وب کم 

 ارزیابی شیوۀ د.کن ارزیابی را دانشجویان ،تک تک یا و شده گروه بندی دسته جمعی، بصورت تواند می درس درسم : امتحان برگزاری چگونگی (پ

 .باشد ... تشریحی و چندگزینه ای، شفاهی، بصورت تواند می مدرس نظر به بسته نیز

 شیوه نامه انضباطی طبق فرایند همان و شد خواهد برخورد حضوری های آزمون مشابه الکترونیکی و غیرحضوری آزمون در تقلب گونه هربا  :تقلب ت( 

 .شد خواهد دانشجو کارنامه در 25/0 نمرۀ درج به منجر اثبات، صورت در و شود می طی

 برای الزم زمان مدت گرفتن نظر در با دانشگاه، آموزشی معاونت توسط شده اعالم مهلت تا را دانشجو نهایی ارزیابی نمرات است الزم مدرس -3 ماده

 نمرات تأیید به قادر فقط درس مدرس نمرات، نهایی ثبت برای شده اعالم مهلت از پس نماید. ثبت دانشجویان، تجدیدنظر های درخواست به رسیدگی

 .داشت نخواهد را آنها تغییر امکان و بود خواهد

 غیبت که مواردی در د.ش خواهد ثبت درس آن در صفر نمره وی برای درس مدرس توسط امتحان جلسه در دانشجو غیبت اعالم صورت در -4 ماده

 یا و درس حذف خصوص در تصمیم د.کن تقدیم دانشکده آموزشی معاونت به دالیل بهمراه را خود درخواست باید باشد، دانشجو اراده از خارج دالیل به

 .بود خواهد دانشگاه آموزشی شورای با غیبت ثبت

 .است االجرا الزم 99-98 مدو نیمسال از و رسید تصویب به  27/03/1399مورخ دانشگاه آموزشی شورای جلسه در ماده 4 با نامه شیوه این

تاب یا تلفن همراه( که   دقیقه قبل از شروع آزمون دستگاهی )کامپیوتر، لب 15* تذکر: دانشجویان محترم با توجه به برنامه امتحانی اعالم شده باید 

 خواهند با آن وارد جلسه امتحان شوند را روشن نمایند. می

لطفا از قبل پیش بینی حضور در محل دارای اینترنت مناسب را داشته  ،در کانال مرکز اعالم شده است آذر 25و ساعت امتحان در تاریخ  ه برنامه* با توجه به اینک

 د شد و غیبت در امتحان ثبت خواهد شد.هیچ عذری پذیرفته نخواهامتحان باشید. در صورت عدم حضور در 


