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  دستورالعمل برگزاری امتحانات مجازی

 دانشگاه صنعتی شریف  –پردیس بین الملل کیش 

 

 دانشجویان گرامی

برای  لطفا .دگردارائه می به صورت مجازی  تحصیلی جهت برگزاری امتحانات پایان نیمسال دستورالعمل زیر بدینوسیله

 .در نظر بگیریدموارد زیر را  امتحانات با کیفیتبرگزاری 

 شود: می زیر در نظر گرفتهموارد  براساس تمامیارزیابی دانشجویان در این نیمسال تحصیلی  .1

a) حضور موثر دانشجو در کالس های درس 

b) نمرات دانشجو در ارزیابی های مستمر در طی نیمسال تحصیلی 

c) انجام تکالیف و پروژه های درسی تعریف شده در طی نیمسال تحصیلی 

d)  فعالیت های دانشجو در کالس های حل تمرین )در صورت وجود(گزارش دستیاران آموزشی از 

e) نمره امتحان میان ترم 

f) نمره امتحان پایان ترم 

امتحانات مجازی برای تماامی دانشاجویان الزامای اسات. آماوزش مو اف      فرم تعهدنامه اخالقیثبت و ارسال  .2

است لیست دانشجویانی که این فرم را ارسال نکرده اناد باه اسااتید درس ا االم نمایاد کاه در زماان ارزیاابی       

نسابت  فرم تعهدنامه اخالقیدانشجویان این موضوع مدنظر قرار خواهد گرفت. لذا تاکید می شود با مراجعه به 

 به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند.

خاود  98-2دانشجویان حسب مقررات و رویه ی معمول پردیس ملزم به تسویه حساب دیونات ماالی نیمساال  .3

بر ا ماال مقاررات حساابداری  می باشند. معدود دانشجویانی که تاکنون در این خصوص اقدام نکرده اند  الوه

دانشجویی برای آنها، در سامانه آموزشی شریف غیرمجاز خواهند شد و به این ترتیب امکان آگاهی از نمره پایان 

 نیمسال یا ثبت درخواست تجدیدنظر )ا تراض( به نمره پایان ترم از آنها سلب خواهد شد.

http://sharifscholarship.com/tahod-nameh/
http://sharifscholarship.com/tahod-nameh/


2 

که پیشتر از طریا   98-2نامه امتحانات پایان نیمسال ربامتحانات پایان نیمسال در روز و سا ت ا الم شده در  .4

 اساتکانال رسمی اطالع رسانی آموزش، وب سایت پردیس و همچنین ایمیل ارسالی به دانشجویان ا الم شده 

  برگزار خواهد شد.

د قبال از شاروع امتحاان، امکاان شاوتوصایه مای  ،برای جلوگیری از ایجاد مشکل در زمان برگازاری امتحاان .5

 دسترسی خود به اینترنت، ترافیک خط و ... را کنترل کنید و از کیفیت مطلوب آن اطمینان یابید.

موف  به شرکت در دلیل هر ه مطاب  برنامه زمانبندی ا الم شده ب امتحان مجازی برگزاری در زماناگر دانشجو  .6

براسااس  دانشاجومبناای  ملکارد  ، ... و طترافیاک خا ،برق قطعی، لیقطعی اینترنت محنگردد، نظیر: آزمون 

 .صورت خواهد گرفتارزیابی استاد درس 

 درس دومکان حذف جاری )ا در نیمسال تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف تغییر برخی مقررات آموزشینظر به  .7

ز ا الم تمامی نمارات نیمساال پس ا Pیا  Wو تغییر وضعیت نمره یک درس به  (Wبه  نوان حذف تکدرس )

 وجود نخواهد داشت.تحصیلی در این نیمسال  "حذف پزشکی درس" ،امکان 2-98

پایاان تارم در  مصاحبه  لمی کوتاهی پس از برگزاری آزماون میتوانند یانارزیابی دقیقتر دانشجو اساتید جهت .8

این ارزیابی در ادامه امتحان بوده و دانشجویان ملزم به شرکت در آن  .دنآوردانشجویان بعمل  از vclassسامانه 

 .می باشند

 

 با آرزوی سالمتی و موفقیت در امتحانات پایان نیمسال برای تمامی دانشجویان و دیدار مجدد شما در پردیس

 

 معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

 1399خرداد ماه  28جزیره کیش   
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 فرم تعهد نامه اخالقی

در مورد ر ایت  دانشجوبه  استادامتحانات پایان ترم بر مبنای روش ا تماد و شرافت برگزار می گردد. به این معنی که 

قوانین ا تماد می نماید. امتحان با فرض اینکه دانشجو صرفا دانش خود را ارایه می نماید و در طول امتحان از منابعی 

 اتی کسب نمی کند برگزار می گردد. به  الوه دانشجو نباید در هر نوع  مل نظیر: دوستان، اینترنت، کتاب و ...، اطال

مبتنی بر ناراستی شرکت داشته باشد از جمله فراهم نمودن اطال ات برای دیگران به نحوی که با منط  امتحان 

 ناسازگار باشد. لذا ا تماد می کنیم که شما به اصول اخالقی پایبند می باشید. 

طالع دارم که برگزاری امتحانات پایان ترم بایستی ناشی از کار شخصی من و مبتنی بر دانش شخصی من اینجانب ا     

بوده و تایید و تصریح می نمایم که در ارایه آنها به هیچ وجه از دایره صداقت خارج نشوم. همینطور ا الم می دارم که 

 ت آنرا اثبات کنم. آماده ام هر بخش از آن را بصورت شفاهی ارایه نمایم تا اصال

 .....................    نام و نام خانوادگی  .....................     شماره دانشجویی  .....................     امضاء  .....................    تاریخ

  

Honor Pledge for Exams 

The final-term exams are based on “honor system”. This means that instructors trust 

students, and students are responsible for observing the rules. The final-term exams 

are supposed to be your own work without any information coming from the outside 

world, including: friends, the internet, books …, during the exam period. Moreover, 

student should not be involved in any act of dishonesty including providing information 

to other exam-takers, which violates the exam principles. Hence, we trust that you will 

adhere to the ethics. 

      I know that the final-term exams are assumed to be my own work based on my own 

knowledge and I confirm that my submission include no violation of honesty. I am 

ready to orally describe any part of the submitted work to prove its originality. 

 

Name …………………     Student No  …………………    Sign  …………………   Date  ………………. 
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