
 

 باسمه تعالی 

سید جمال الدین اسدآبادی در  مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  1شماره  اطالعیه
991امتحانات پایان ترم نیمسال رابطه با   

 و دانشجویان گرامی اساتید قابل توجه  

دانشگاه    991در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال    تکمیلی  تحصیالت  و   آموزشی   مدیریت تصمیمات  بدینوسیله  
 . ابالغ می گرددجهت اطالع اساتید و دانشجویان گرامی 

بصورت مجازی و حضوری )با شرایط ویژه    27/10/1399از تاریخ    991امتحانات پایان نیمسال تحصیلی   .1
موزشی دانشگاه امکان  مندرج در این اطالعیه( برگزار خواهد شد. دانشجویانی که پس از تأیید شورای آ 

مراجعه حضوری جهت شرکت در جلسه امتحان را خواهند داشت، ملزم به رعایت تمامی دستورالعمل  
از  های بهداشتی ) اولیه بیماری استفاده  باشند. ضمناً  1ماسک و دستکش + بررسی شواهد        امکان( می 

 نمی باشد.ای دانشجویان ممکن بر مدت برگزاری امتحاناتدر ای ارائه ی خوابگاه و خدمات تغذیه 
با عنوان دروس ناتمام در  دروس عملی که به تشخیص استاد قابلیت ارائه به صورت مجازی نداشته اند   .2

گروه های  کالس حضوری مطابق با برنامه  کارنامه دانشجو باقیمانده و در شرایط مساعد جهت برگزاری  
پس از عادی شدن شرایط   991زمان برگزاری کالس های عملی حضوری ترم   .د شد اقدام خواهآموزشی 

   حضور اعالم خواهد شد.
آموزش   .3 از  مندی  بهره  امکان  خود  اراده  از  خارج  که  اند  دانشجویانی  نداشته  را  دانشگاه  مجازی  های 

احت بدون  ترم  حذف  راسدرخواست  آموزشی  سنوات  مستندات   اب  کلیه  با  سامانه   همراه  طریق          از 
هت برررسی و  ج  و فرم: درخواست طرح موضوع در شورای آموزشی،   درخواست های الکترونیکی دانشگاه

 ارائه نمایند.  تصمیم گیری در شورا
از ارزیابی عملکرد دانشجو  نمره(    10)حداکثر    %50  حداکثر اساتید محترم  یوه آموزش مجازی،  با توجه به ش  .4

از نمره نهایی به صورت مستمر )تمرین،    %50و حداقل  ایند  برنامه ریزی نم  آزمون پایانیرا به صورت  
 . پروژه، آزمون های مستمر مجازی حین کالس ، حضور موثر در کالس های آنالین و ...( ارزیابی شود

 طبق ضوابط ذیل انجام می گیرد:  991امتحانات پایان نیمسال تحصیلی  .5

یکسان بوده و مجری برگزاری آزمون    زمان امتحانی دو شیوهاالت امتحانی حضوری و مجازی و  ؤمحتوای س   -5-1
 مجازی استاد درس و مجری برگزاری آزمون حضوری امور آموزشی دانشگاه خواهد بود. 

) امکان انتخاب یک شیوه    دانشجو مختار است بین دو شیوه موجود یکی را برای کل امتحانات خود برگزیند.  - 5-2
 برای یک امتحان و شیوه دیگر برای امتحان دیگر وجود ندارد( 

  خود   در شیوه مجازی استاد موظف است، سواالت امتحانی را در زمان مقرر آزمون در صفحه کالس شخصی   - 5-3
آموزش ویدئویی    .ید دریافت نما  pdfپاسخ های دانشجویان را به صورت فایل    ، اری نموده و در پایان آزمونذ بارگ

نحوه عکس برداری مناسب و تبدیل فایل و نحوه تحویل پاسخنامه سؤاالت توسط دانشجو، از طریق سایت و کانال  
در این شیوه اداره آموزش دانشگاه  های اطالع رسانی اداره آموزش دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.  

 : می باشد ون منوط به رعایت دستورالعمل ابالغی زیر  ناظر برگزاری آزمون بوده و تایید آزم

 الف( کل فرآیند آزمون مجازی باید توسط استاد در سامانه آموزش مجازی ضبط شود. 
آزمون کلیه پیش نیازهای الزم جهت حضور در آزمون مجازی نظیر    قبل از برگزاری ب( دانشجو موظف است  

 یا کرده و از صحت عملکرد آنها اطمینان پیدا کند. هلپ تاپ یا گوشی هوشمند و اینترنت پرسرعت را م

 
 در ورودی دانشگاه تست دمای بدن فرد انجام شده و از ورود افراد با دمای بدن باال و بدون ماسک و دستکش جلوگیری به عمل خواهد آمد.   1



 

جلسه    درپ( در کل فرآیند آزمون مجازی باید دوربین گوشی هوشمند یا وب کم لپ تاپ روشن بوده و تصویر  
دانشجو و صفحات پاسخ نامه توسط استاد و ناظر آموزش قابل  به اشتراک گذاشته شود به گونه ای که    مجازی

 رویت باشد.
دانشجو موظف است با حساب کاربری رسمی خود که قبال توسط آموزش در اختیار او قرار گرفته است  ت(  

 کد ملی( وارد جلسه آزمون مجازی شود.  : شماره دانشجویی و رمز عبور :)نام کاربری
مجاز    ثانیه  60ث( قطع شدن اینترنت و خروج از جلسه آزمون و ورود مجدد صرفا برای سه بار و هر بار کمتر از  

 است. 
ج( دانشجو موظف است بالفاصله پس از آزمون صفحات پاسخ نامه خود را با استفاده از نرم افزارهای متداول  

د  به ایمیلی که توسط استا  pdf( اسکن کرده و به صورت فایل    CamScanner)نظیر    همراه  گوشی هوشمند 
 د.شده است، ارسال نمای و اعالم  قبال تعیین

یک  ضمنا  نگهداری کرده، پایان ترم آینده نزد خود تا کلیه مستندات برگزاری آزمون را  ح( استاد موظف است
 . نسخه از فایل های ارسالی دانشجویان را روی لوح فشرده در اختیار گروه آموزشی مربوطه قرار دهد 

( مبنی  1در صورتی که دانشجو متقاضی شرکت در آزمون به شیوه حضوری باشد باید فرم پیوست )پیوست    - 5-4
تکمیل نموده و حداکثر تا پایان روز  به صورت دستنویس  بر تقاضای حضور و تعهد کتبی رعایت نکات بهداشتی را  

 ند:به آدرس زیر ایمیل ک  1399  دی ماه  15پنج شنبه مورخ 

sayyedjamal02@gmail.com 

 .نمایند  ارسال  و تکمیل را پیوست فرم نیست الزم  دارند   مجازی آزمون  شیوه به تمایل که   دانشجویانیضمناً 

کلیه امتحانات با یک ساعت تاخیر نسبت به برنامه    دن شرایط مساعدتر برای دانشجویانجهت فراهم کر  .6
 .برگزارخواهند شد  13الی  11و  11الی  9زمانی  های  ریزی اولیه، در بازه

و هر گونه مقررات ابالغی مراجع  بوده    دستورالعمل های ستاد مدیریت کرونا بدیهی است که دانشگاه تابع   .7
 د بود. باالدستی که ناقض قوانین فوق باشد، مالک عمل خواه
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 باسمه تعالی 

 991فرم درخواست شرکت در آزمون حضوری ترم 

 

                       با شماره دانشجویی    فرزند      اینجانب 
یت کلیه  شرایط برگزاری آزمون حضوری و تعهد مبنی بر رعا  ضمن اطالع از   با کد ملی 

 دستورالعمل های بهداشتی، متقاضی:

 . می باشمبه صورت حضوری بدون استفاده از خوابگاه  991شرکت در آزمون های پایان ترم  

 . می باشمبه صورت حضوری با استفاده از خوابگاه  991شرکت در آزمون های پایان ترم  

 :تاس  متحان حضوری الزامی ا متقاضیان  برای زیر  جدول تکمیل •

  شماره منزل با پیش شماره:   شماره تلفن همراه: 
  تعداد واحد باقیمانده:   تعداد واحد گذرانده:

  : 982معدل ترم   معدل کل: 
  رشته تحصیلی:   شهر محل سکونت: 
  تعداد ترم باقیمانده تا فارغ التحصیلی:   مقطع تحصیلی: 

)مستندات   درخواست استفاده از خوابگاه شده است مختصر بیان کنید دالیل و مشکالت خود که منجر به 
 : ضمیمه شود(

 
 
 
 
 

 
 
 

 

    یا ولی امضاء و اثر انگشت سرپرست       امضاء و اثر انگشت دانشجو 

         با ذکر نسبت فرد با دانشجو                                                                                        


