اطالعیه شماره 8
نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی  1398-99در دانشگاه شهید بهشتی

ضمن سپاس و قدردانی از زحمات اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان عزیز و کارکنان دلسوز دانشگاه در تدداوم ممدوزد در
نیمدسال جاری به صورت غیرحضوری ،چگدونگی برگزاری امتددحانات پایدان نیمسدال دوم تحلدیلی  1398-99در دانشدددگاه
شهید بهشتی به شرح زیر اعالم می شود:
 -1امتحانات با توجه به زمانبندی مندرج در اطالعیه شماره  7معاونت مموزشی دانشگاه و بر اسداس برنامده امتحدانی دت
شده در سامانه گلستان ،برگزار میشود .برگزاری امتحان پایان نیمسال برای همه ررس

(ررس

نظهری س ررس

عملی ک کال های آنها ب صورت غیرحضوری س کامل تشکیل شده است) الزامی است.
تبصره :برگدزاری امتحاندات دروس عملدی کده نیداز بده تشد ی جلسدات حضدوری دارندد ،کماکدان تدابب بنددهای  3و 4
"دستورالعم تسهیالت مموزشی دانشگاه شهید بهشتی" (اطالعیه شماره  )4است.
 -2امتحانات هم مقاطع تحصیلی ب صورت غیرحضوری برگزار میشور .بر اساس مقررات مموزشی ،استاد هدر درس،
نیو قدردا برگزار کننده امتحان و مرجب اصلی ارزشیابی دانشجویان در همان درس است .اگر همه دانشجویان ید

کدالس

درس متقاضی برگزاری امتحان حضوری باشند ،در صورت تایید استاد درس و موافقت شورای واحد ،برگزاری امتحدان بده
صورت حضوری ،با رعایت تمامی پروت

های بهداشتی و بدون ارائه خدمات دانشجویی ،بالمانب است.

تبصره :بر اساس بند  2اطالعیه شماره  3معاونت مموزشی دانشگاه مورخ  ،1399/01/09به اساتید محترم یدادمور مدیشدود
که بخشی از نمره نهایی دروس میتواند به ارزیابیهای مستمر مموزشی انجام شدده در طدول نیمسدال تحلدیلی اختلدا
یابد.
 -3نحوه برگزاری امتحانات برای دانشجویان غیرایرانی همانند سایر دانشجویان است .درصورت عددم دسترسدی بده اینترندت
مناسب ،این ق ی دانشجویان میتوانند پس از بازگشت به دانشگاه ،نس ت به حذف درس /دروس خود اقدام نمایند.
 -4الزم است امتحان پایان نیمسال برای تمامی دانشجویان ی

درس ،با ی

شیوه یکسان انجام شود .استادان بایدد همده

سوابق ارزشیابی درس را حفظ کنند به نحوی که در صورت لزوم ،قابلیت مراجعه و بررسی مجدد را داشته باشند.

 -5استادان موظف هستند امتحانات غیرحضوری را مطابق با زمان برنامه امتحانی ت شده در سامانه گلستان شروع نمایند
و تعیین پایان زمان برگزاری امتحان (با در نظر گرفتن عدم وجود تالقی با امتحانات بعدی ،برای برخی از دانشجویان) بده
عهده استاد درس میباشد .تاکید میشود بازه مجاز مدت زمان برگدزاری امتحاندات دروسدی کده بده صدورت شدفاهی یدا
پروژهای برگدزار میشوند ،از زمان شروع تا پایان امتحان ،حداکثر  5روز اداری است.
 -6برای برگزاری امتحان غیرحضوری به صورت شفاهی/کت ی ،سامان آموزشی غیرحضوری برخط و سامان رر افزار
پیشنهاد میشود .با این حال ،استادان میتوانند از سایر رودها و سامانههای مجاز (ضدمن اطدالع بده مددیر گروه/معداون
مموزشی واحد) برای برگزاری امتحان استفاده نمایند.
 -7الزم است درخلو

شیوه ارزشیابی و سامانه مدورد نظر بدرای برگزاری امتحانات پایان نیمسال ،اطالع رسانی به موقدب،

توسط استددادان محترم درس به دانشجویان صورت گیرد.
غی ت دانشجو در امتحان پایان نیمسال ،تابب مقررات مندرج در رستورالعمل بررسی غیبهت رر امتحانهات پایهان

-8

نیمسال برای تمام رسرههای تحصیلی است.
 -9زمان ت نمرات برای دروس مقطب کارشناسی حداکثر  10روز اداری و برای دروس مقاطب تحلیالت ت میلی حدداکثر
ی

ماه بعد از زمان برگزاری امتحان درس است.

 -10همدچون نیمسدالهای گذشددته ،الزم است استدادان محترم پس از وارد ندمودن ندمرات هدر درس ،بده مدددت سده روز
( 72ساعت) نس ت به بررسی اعتراضات احتمالی دانشجویان ،اعمال تغییرات نهایی و قف نمرات اقدام نمایند.
 -11ضروری است مسئولین محترم مموزد واحدها ،حداکثر تا  10روز اداری پس از قف نمرات توسط استاد درس ،نس ت به
قف نهایی نمرات اقدام نمایند.
شایست است با توج ب شرایط سیژه حاکم بر نیمسال جاری ،مسئولین محترم ساحدها همهاهگیی س برنامه ریهزی
الزم را برای برگزاری امتحانات ب عمل آسرند .رر این راستا همراهی س مشارکت استاران محتهرم به مگظهور برگهزاری
مطلوب امتحانات پایان نیمسال بیش از پیش مورر انتظار است.

معاونت آموزشی دانشگاه

