
 به نام خدا                                                                              

 1398-99 یلیدوم سال تحص مسالین انیامتحانات پا یبرگزار دستورالعمل

 )دانشجویانویژه  (

 نیکمتر،یاجتماع یگذارمقررات فاصله تیبر لزوم رعا یمبن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یهاهیبا توجه به ابالغ

 ،عزیز انیو ضرورت حفظ سالمت استادان، دانشجو ،شهری نیو ب یشهر یرهایدانشجو در مس ییجابجا زانیم

مصوبات  با استناد به ،به ویژه جنوب استان کرمان در کشور 19 -کووید یماریمجدد ب وعیشو و کارکنان  شناسانکار

مطلوب  یبه منظور برگزار لیموارد ذ، 29/03/1399مورخ موسسه  یلیتکم التیو تحص یآموزش یشوراجلسه 

 .گرددیابالغ م 1398-99 یلیدوم سال تحص مسالین انیپا امتحانات

 باشد.می 1399 ماه ریت 12 پنجشنبهها روز کالس انیپا .1

گزینه ای ر ابه صورت چه نیآنال یکی)آزمون الکترون یرحضوریغ وهیشبه  مسالین نیا یامتحانات دروس نظر .2

 برگزار خواهد شد. 1399 ماهریت 29 یکشنبه تیلغا ماه ریت 14شنبه  یبازه زمان در ()تستی(

اعالم  اً متعاقب 1398-99 یلیدوم سال تحص مسالین یو کارگاه یشگاهیآزما ،یعمل یکالس هانحوه برگزاری  .3

 گردد.یم

اخذ و در تابستان گذرانده  مسالین نیکه در ا یو کارگاه یشگاهیآزما ،یدروس عمل هینمرات مربوط به کل .4

 ییثبت نها 1398 –99 یلیسال تحص ومد مسالیهمان ندر  1399 ماهوریشهر ۷ خید، حداکثر تا تارنشویم

 .د شدنخواه

 یواحد مال یها یمطابق با اطالعیه ها و زمانبندبه موقع  یحساب مال هیتسونسبت به  یگرام انیدانشجو .5

دچار  و ورود به سامانه امتحانات کارت ورود به جلسه افتیجهت دراست، اقدام نموده تا  شدهموسسه که اعالم 

 مشکل نگردند.

 ،یجار مسالیدر طول ن دیمستمر اساتهای یابیو ارزشتستی  یدرس بر اساس نمره آزمون مجازهر  یینمره نها .6

 خواهد بود.

اختیار استاد و دانشجو به صورت جمعی و یا موردی در برگزاری امتحان پایانی به دالیلی خارج از چنانچه  .۷

امتحان تکمیلی امکان برگزاری  ، یر گروه و با هماهنگی حوزه آموزشخللی ایجاد شود با تائید استاد، مد

 .خواهد اشتوجود 

 .معتبر است 1398 -99 یلیدوم سال تحص مسالین یبرا دستورالعمل حاضر صرفاً .8



 یابیارز استاد هر درس مرجع ن،یآنال یکیو آزمون الکترون یرحضوریامتحانات غ یبرگزار وهیا توجه به شب .9

 .باشدمیدانشجو در آن درس 

 سواالت چند گزینه ای )تستی( صورت خواهد گرفت.دانشجو به صورت  یابارزی .10

طول های مستمر صورت گرفته در با هدف کاهش استرس دانشجویان در آزمون آنالین و با توجه به ارزیابی .11

 باشد. نمره می 10ترم،تمرین،پروژه،کوئیز و ...، بارم نمره امتحان تستیترم شامل امتحان میان

برگزار ( Moodleامانه مودل )در سراس ساعت مقرر مندرج در کارت ورود به جلسه  نیآنال یکیآزمون الکترون.12

 .روی سایت موسسه قرار گرفته استبر  نیآنال یکیالکترون آزمونی نحوه برگزار یآموزش لمیف خواهد شد.

گزارش و از طریق  شده است یبروزرسان ی گلستاندر سامانه آموزش امتحانات پایان نیمسال یو زمانبند خیتار. 13

 سیستم قابل دریافت می باشد. 428

مودل سامانه وارد  نیآنال یکیآزمون الکترون یاز زمان برگزار شیپ قهیدق 10حداقل الزم است دانشجو .14

(Moodle) نیآنال یکیو اطالعات مربوط به آزمون الکترون دیحاصل نما نانیخود اطم نترنتیشود تا از اتصال ا 

 .و مدت زمان آزمون درس را مشاهده کند انیساعت شروع، ساعت پاشامل 

 خواهد کرد. رییتغ انیدانشجو یها هم برا نهیگز نشیچ ،یا نهیسواالت چند گز ددر مور .14

 نیابنابر.گردد یبرگزار مدر کارت ورود به جلسه  شده نییدر زمان تع بارکیتنها و  نیبه صورت آنال آزمون .15

 .گرددغیبت محسوب می نیآنال یکیشرکت در آزمون الکترونعدم 

 باشد.میشماره دانشجویی هر فرد ،  (Moodle)جهت ورود به سامانه مودل کاربری و رمز دانشجو  .16

 4 یکشنبه و شنبه روزهای واحد انتخاب و نام ثبت زمان.  است برقرار موسسه در مجازی صورت به تابستان ترم. 18

 پذیرامکان حضوری نام ثبت و است اینترنتی صورت به  صرفاً تابستان ترم نام ثبت. بود خواهد1399 ماه مرداد 5 و

 .بود نخواهد

 

 آرزوی موفقیتبا 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه


