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موضوع:

دستورالعمل برگزاري آزمونهاي پايانترم و ثبت نمرات در سامانه گلستان در نيمسال اول ١٣٩٩-١٤٠٠

با سالم و احترام،
ضمن تشكر از اعضاي محترم هيأت علمي در برگزاري كالسها به شيوه غيرحضوري و استفاده حداكثري از برنامه
اختصاص داده شده در سامانه  lmsبراي تشكيل كالسهاي برخط ،از آنجا كه ارزيابي صحيح و دقيق دانشجويان در
هر يك از دروس از اهميت بااليي برخوردار است و بهمنظور يادآوري و تأكيد بر موارد مختلفي كه از طريق مصوبات
شوراي آموزشي ،اطالعيهها و راهنماها در طول نيمسال جاري به اطالع همكاران محترم رسيده است ،موارد زير به
عنوان دستورالعمل برگزاري آزمونها و درج نمرات نيمسال اول  1399-1400به اطالع ميرسد .تأكيد ميشود كه اين
موارد ويژه شرايط خاص آموزش غيرحضوري بوده و قابل استناد براي شرايط ادامه فعاليتهاي آموزشي به شيوه
حضوري نيست.
 -1گرچه برگزاري آزمون پايانترم به عنوان بخشي از ارزيابي دانشجو در هر درس بر اساس طرح درس اعالم شده از
سوي استاد در ابتداي نيمسال الزامي است ،با توجه به شرايط خاص آموزش غير حضوري ،الزم است سهم ارزيابيهاي
مستمر در طول نيمسال نيز قابل توجه بوده و آزمون پايانترم نيز به عنوان بخشي از ارزيابي مورد توجه قرار گيرد.
همچنين برگزاري آزمون به شيوه شفاهي در صورت صالحديد استاد و بنا به ماهيت درس بالمانع است.
 -2سامانه آزمون دانشگاه اصفهان بهمنظور بستري مناسب جهت برگزاري آزمون در اختيار اعضاي هيأت علمي و
دانشجويان قرار دارد و تالش شده نظرات و پيشنهادهاي همكاران محترم در ارتقاء امكانات و امنيت سامانه به كار
گرفته شود .ولي چنانچه به هر دليلي استاد درس استفاده از ساير سامانهها را جهت برگزاري آزمون ترجيح دهد،
ميت واند آزمون را با هماهنگي گروه آموزشي خود در آن سامانه برگزار نمايد .بديهي است برگزاري آزمون بايد
مستند بوده و در صورت لزوم قابل ارائه به مراجع نظارتي باشد.
 -3الزم است استاد محترم درس با نحوه برگزاري آزمون در سامانه مورد استفاده كامالً آشنا بوده و دانشجويان نيز از
آگاهي و تسلط الزم بر سامانه مذكور از طريق مطالعه فايلهاي راهنما برخوردار باشند.
 -4اساتيد محترم در زمان مناسب قبل از فرا رسيدن برگزاري آزمون نسبت به بارگذاري سؤاالت در سامانه و برگزاري
صحيح آزمون اطمينان حاصل نمايند.
 -5استاد محترم درس تمهيدات ال زم جهت اطمينان از صحت برگزاري آزمون را انديشيده و به اين منظور شرايط و
محدوديتهاي احتمالي در زيرساختهاي ارتباطي را هم در نظر گرفته باشد.
 -6چنانچه به داليل فني و ارتباطي برگزاري آزمون دچار اختالل گردد امكان برنامهريزي و تجديد آزمون با هماهنگي
گروه آموزشي و اداره آموزش فراهم بوده و جاي نگراني نخواهد بود.

 -7در صورتي كه دانشجو به داليل موجه (مانند مشكالت پزشكي با ارائه مستندات) نتواند در آزمون پايانترم شركت
نموده و متقاضي ثبت غيبت توسط استاد درس باشد ،الزم است درخواست خود را در اسرع وقت و قبل از ورود
نمرات توسط استاد درس (ترجيحاً در سامانه  )lmsبه ايشان ارائه نمايد.
 -8در صورت ضرورت و رضايت همه دانشجويان ،استاد درس ميتواند با هماهنگي گروه آموزشي زمان برگزاري
آزمون را تغيير دهد .مسؤوليت تغيير ساعت يا تاريخ آزمون بر عهده استاد درس بوده و نميتواند دليلي براي تأخير در
ورود نمرات در سامانه گلستان باشد.
 -9حضور عضو محترم هيأت علمي در زمان برگزاري آزمون در سامانه براي مديريت و اطمينان نسبت به صحت
برگزاري آزمون ضروري است.
 -10الزم است اعضاي محترم هيات علمي به نحو مقتضي دانشجو را از زمان اعالم نمره و چگونگي پاسخگويي به
درخواست تجديد نظر احتمالي آگاه سازند.
 -11مهلت ورود نمرات دوره كارشناسي  10روز پس از آزمون همان درس و دورههاي تحصيالت تكميلي  30روز
پس از آخرين آزمون مي باشد .تاريخ برگزاري آزمون و اعالم نمره ،در سامانه گلستان اعالم شده و مبناي اقدام
مي باشد .عدم تحويل پروژه يا تحقيق درس در موعد مقرر توسط دانشجو ،باز گذاشتن فايل نمره و بالتكليفي آن پس
از مهلت ورود نمرات را توجيه نميكند .اساتيد محترم ميبايست در چنين مواردي نمرهي كسب شده توسط دانشجو
از مجموع ارزيابيهاي دانشجو تا آن زمان را وارد و نمرات را نهايي كنند.
 -12مهلت ورود نمرات پروژه ،كارآموزي ،كارورزي ،تمرين پژوهشي و پاياننامه مقطع كارشناسي كه در نيمسال اول
اخذ شدهاند ،حداكثر تا  20تير سال  1400ميباشد.
 -13در صورتي كه دانشجويي در مهلت مقرر براي ارائه هر كدام از دروس پروژه ،كارآموزي ،كارورزي ،تمرين
پژوهشي و پاياننامه مقطع كارشناسي مراجعه نكند ،استاد محترم درس بايد نسبت به درج غيبت براي دانشجو اقدام
نمايد.
اميد است با همراهي و همكاري اساتيد ،دانشجويان و كارشناسان گرامي ،آزمونهاي پايان نيمسال جاري به خوبي و
بدون مشكل برگزار شده و بخش ديگري از زحمات دانشگاهيان در دانشگاه اصفهان به ثمر بنشيند.
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