
 
 

 

 دستورالعمل چگونگی ارزشیابی پایانی

 پایان ترم و برگزاری امتحانات 

 )دانشجویان(
 

 

 

  گرددبرگزار می غیرحضوریبه روش  پایان ترم کلیه امتحاناتتا پایان شرایط ویژه کشور در پی شیوع ویروس کرونا. 

 

 د دادنتشکیل خواه مجموع موارد زیر نمره پایانی را: 

 و از تنوع باالیی برخوردار استاین نوع ارزشیابی  انجام گردد که نیمسالهای دانشجویان به شیوه مستمر، در طول آموختهاز یابی شارز -

 :گیردرثر از میان موارد زیر را در بؤتواند یک یا چندین نمونه ممی

 .امکان اجرای آزمون را داردکه   adobe connectاز طریق سامانه  الکترونیکیاجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش  الف(

 .درس، متناسب با هدف درس های مختلف برای یکتعریف پروژه (ب

گذاری اجتماعی مقررات فاصلههایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن دانشجو از منزل یا نقض پروژهتعریف و واگذاری اجرای ج( 

 .نیست

امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت دانشجو در هر جلسه و در طول نیمسال از که  تصویریـ  صوتیو  صوتیهای استفاده از شیوه (د

 .های دانشجو وجود داردریق بررسی، مشاهده یا ضبط فعالیتط

 ه( امتحان پایان ترم دانشجویان

 

  برای آن درس )سماالیو(در هر جلسه امتحان دانشجو باشد، در صورت غیبتمی اجباریبا توجه به اینکه حضور در جلسه امتحان پایان ترم ،

وجه آزمون مجدد برگزار به هیچد شد و خواه محرومنیز  است کنون در کالس درسی اخذ نموده گردد و از نمراتی که تامحسوب می غیبت

 .باشدده دانشجو میترم برعهو کلیه عواقب شرکت نکردن در آزمون پایان نخواهد گردید

 انجام دهد.و...(  ، به صورت شفاهیواتساپمانند ** دانشجو به هیچ وجه اجازه ندارد بجز سماالیو امتحان خود را در محیط دیگری )

گرفتن  جهت تسهیل در این امر و در نظر)** دانشجو باید مدت زمان امتحان را در نظر گرفته و برای امتحان آمادگی الزم را داشته باشد. 

دقیقه به مدت زمان تعیین شده توسط استاد از طرف آموزش اضافه می گردد و در صورتی که 10های اینترنتی در کشور، زیر ساخت

 هر دو دقیقه به یک تست پاسخ دهد.(امتحان به صورت تستی باشد دانشجو می تواند 

 

 ساعت به سایت  72و ورود نمرات توسط استاد دانشجویان می توانند در صورت داشتن اعتراض به نمره تا  یابی نمرات دانشجویانشپس از ارز

  مراجعه و اعتراض خود را ثبت نمایند.

 

 .پس از ثبت نهایی نمرات توسط استاد هیچ نمره ای قابل تغییر نخواهد بود 
 

های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو را در باید به صورت ترکیبی از روشیابی نهایی دانشجو شارز

یابی قرار بگیرد شتواند برای نمره نهایی مورد ارزهای دانشجو در طول نیمسال که میفهرستی از فعالیتاختیار استاد قرار دهد؛ در این صورت 

 :ین شرح استبد

، پرسش و پاسخ کالسی، حل تمرین کالسی و ارائه به موقع آنها، پروژه در بحث تحضور و فعالیت در کالس به ویژه مشارک

یابی شفاهی، شامل پرسش و پاسخ شپژوهشی نیمسال)مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد(، ارز

 برای هر دانشجو پایانیمتحان او نیمسال در طول


