معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه

دستورالعمل برگزاري امتحانات پايان نيمسال اول سال تحصيلي 0911-0011

(ويژه دانشجويان)
با توجه به ابالغيههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مبني بر لزوم رعايت مقررات فاصله گذاري اجتماعي،
كمترين ميزان جابجايي دانشجو در مسيرهاي شهري و بين شهري ،و ضرورت حفظ سالمت استادان ،دانشجويان
عزيز،كارشناسان و كاركنان و تداوم محدوديتهاي بيماري كوويد 91 -در كشور  ،با استناد به مصوبات جلسه شوراي
آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه مورخ  ،9911/91/91موارد ذيل به منظور برگزاري مطلوب امتحانات پايان نيمسال
اول سال تحصيلي  9911-9011ابالغ مي گردد.
 .9پايان كالس ها روز پنجشنبه  52دي ماه  9911مي باشد.
.5امتحانات دروس نظري اين نيمسال به شيوهي غيرحضوري (آزمون الكترونيكي آنالين به صورت  0گزينهايي(تستي)
يا تشريحي در بازه زماني دوشنبه  51دي ماه لغايت چهارشنبه  92بهمن  9911برگزار خواهد شد.
.9دانشجويان گرامي نسبت به تسويه حساب مالي به موقع مطابق با اطالعيهها و زمانبنديهاي واحد مالي موسسه كه
اعالم شده است ،اقدام نموده تا جهت دريافت كارت ورود به جلسه و ورود به سامانه امتحانات دچار مشكل نگردند.

 .0نمره نهايي هر درس بر اساس نمره آزمون مجازي تستي/تشريحي و ارزشيابيهاي مستمر اساتيد در طول
نيمسال جاري ،خواهد بود.
.2دستورالعمل حاضر صرفاً براي نيمسال اول سال تحصيلي  9911 -9011معتبر است.
.6ارزيابي دانشجو به صورت سواالت چند گزينه اي (تستي)/تشريحي صورت خواهد گرفت.
 .7ذكر نام و نام خانوادگي ،نام استاد درس ،شماره دانشجويي و رشته تحصيلي در برگه پاسخنامه الزامي ميباشد.

.1آزمون الكترونيكي آنالين راس ساعت مقرر مندرج در كارت ورود به جلسه در سامانه ()Adobe Connect
برگزار خواهد شد.
 .1تاريخ و زمانبندي امتحانات پايان نيمسال در سامانه آموزشي گلستان بروزرساني شده است و از طريق گزارش
 051سيستم قابل دريافت ميباشد.

.91الزم است دانشجو حداقل  91دقيقه پيش از زمان برگزاري آزمون الكترونيكي آنالين وارد سامانه (

Adobe

)Connectشود تا از اتصال اينترنت خود اطمينان حاصل نمايد.
.99آزمون به صورت آنالين و تنها يکبار در زمان تعيين شده در كارت ورود به جلسه برگزار ميگردد .بنابراين عدم
شركت در آزمون الكترونيكي آنالين غيبت محسوب ميگردد.

.95نام كاربري و رمز عبور دانشجو جهت ورود به سامانه ( ،)Adobe Connectشماره ملي هر فرد ميباشد.
.99مدت زمان پاسخگويي به سواالت مطابق با زمان تعيين شده در برگه سوال ميباشد.
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