به نام خدا

دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99
)ویژه دانشجویان(
با توجه به ابالغیههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبنی بر لزوم رعایت مقررات فاصلهگذاری اجتماعی،کمترین
میزان جابجایی دانشجو در مسیرهای شهری و بین شهری ،و ضرورت حفظ سالمت استادان ،دانشجویان عزیز،
کارشناسان و کارکنان و شیوع مجدد بیماری کووید 19 -در کشور به ویژه جنوب استان کرمان ،با استناد به مصوبات
جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه مورخ  ،1399/03/29موارد ذیل به منظور برگزاری مطلوب
امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی  1398-99ابالغ میگردد.
 .1پایان کالسها روز پنجشنبه  12تیر ماه  1399میباشد.
 .2امتحانات دروس نظری این نیمسال به شیوه غیرحضوری (آزمون الکترونیکی آنالین به صورت چهار گزینه ای
(تستی)) در بازه زمانی شنبه  14تیرماه لغایت یکشنبه  29تیرماه  1399برگزار خواهد شد.
 .3نحوه برگزاری کالس های عملی ،آزمایشگاهی و کارگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی  1398-99متعاقباً اعالم
میگردد.
 .4نمرات مربوط به کلیه دروس عملی ،آزمایشگاهی و کارگاهی که در این نیمسال اخذ و در تابستان گذرانده
میشوند ،حداکثر تا تاریخ  ۷شهریورماه  1399در همان نیمسال دوم سال تحصیلی  1398 –99ثبت نهایی
خواهند شد.
 .5دانشجویان گرامی نسبت به تسویه حساب مالی به موقع مطابق با اطالعیه ها و زمانبندی های واحد مالی
موسسه که اعالم شده است ،اقدام نموده تا جهت دریافت کارت ورود به جلسه و ورود به سامانه امتحانات دچار
مشکل نگردند.
 .6نمره نهایی هر درس بر اساس نمره آزمون مجازی تستی و ارزشیابیهای مستمر اساتید در طول نیمسال جاری،
خواهد بود.
 .۷چنانچه در برگزاری امتحان پایانی به دالیلی خارج از اختیار استاد و دانشجو به صورت جمعی و یا موردی
خللی ایجاد شود با تائید استاد ،مدیر گروه و با هماهنگی حوزه آموزش ،امکان برگزاری امتحان تکمیلی
وجود خواهد اشت.
 .8دستورالعمل حاضر صرفاً برای نیمسال دوم سال تحصیلی  1398 -99معتبر است.

 .9با توجه به شیوه برگزاری امتحانات غیرحضوری و آزمون الکترونیکی آنالین ،استاد هر درس مرجع ارزیابی
دانشجو در آن درس میباشد.
 .10ارزیابی دانشجو به صورت سواالت چند گزینه ای (تستی) صورت خواهد گرفت.
 .11با هدف کاهش استرس دانشجویان در آزمون آنالین و با توجه به ارزیابیهای مستمر صورت گرفته در طول
ترم شامل امتحان میانترم،تمرین،پروژه،کوئیز و  ،...بارم نمره امتحان تستی 10نمره میباشد.
.12آزمون الکترونیکی آنالین راس ساعت مقرر مندرج در کارت ورود به جلسه در سامانه مودل ( )Moodleبرگزار
خواهد شد .فیلم آموزشی نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی آنالین بر روی سایت موسسه قرار گرفته است.
 .13تاریخ و زمانبندی امتحانات پایان نیمسال در سامانه آموزشی گلستان بروزرسانی شده است و از طریق گزارش
 428سیستم قابل دریافت می باشد.
.14الزم است دانشجو حداقل  10دقیقه پیش از زمان برگزاری آزمون الکترونیکی آنالین وارد سامانه مودل
( )Moodleشود تا از اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل نماید و اطالعات مربوط به آزمون الکترونیکی آنالین
شامل ساعت شروع ،ساعت پایان و مدت زمان آزمون درس را مشاهده کند.
 .14در مورد سواالت چند گزینه ای ،چینش گزینه ها هم برای دانشجویان تغییر خواهد کرد.
 .15آزمون به صورت آنالین و تنها یکبار در زمان تعیین شده در کارت ورود به جلسه برگزار میگردد.بنابراین
عدم شرکت در آزمون الکترونیکی آنالین غیبت محسوب میگردد.
 .16کاربری و رمز دانشجو جهت ورود به سامانه مودل ( ، )Moodleشماره دانشجویی هر فرد میباشد.
 .18ترم تابستان به صورت مجازی در موسسه برقرار است  .زمان ثبت نام و انتخاب واحد روزهای شنبه و یکشنبه 4
و  5مرداد ماه 1399خواهد بود .ثبت نام ترم تابستان صرفاً به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوری امکانپذیر
نخواهد بود.
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