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 اطالعیه آموزش 

 پایان نیمسال برگزاری امتحانات مجازی پیرامون

 

 دانشجویان گرامی

امتحانات پایان نیمسال به صورت مجازی برگزار خواهدد   بودآموزش اعالم شده قبلی گونه که در اطالعیه های  همان

 .در نظر بگیریدموارد زیر را  امتحانات با کیفیتبرای برگزاری  لطفاً .شد

 :انجام خواهد شدزیر موارد  براساس تمامی ی دانشجویانارزیاب .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)  های حل تمرین )در صورت وجود(گزارش دستیاران آموزشی از فعالیت های دانشجو در کالس 

e) نمره امتحان میان ترم 

f) نمره امتحان پایان ترم 

ملزم به تسویه حساب دیونات مالی خود می باشند. معددود   ،دانشجویان حسب مقررات و رویه ی معمول پردیس .2

برای آنهدا،  حسابداری دانشجویی دانشجویانی که تاکنون در این خصوص اقدام نکرده اند عالوه بر اعمال مقررات 

در نیمسال آینده تنها می توانند در حداقل واحد مقطع تحصیلی خود ثبت نام داشته باشند و چنانچه قصد اخد   

 .واحد بیشتری داشته باشند می بایست تمامی مبلغ شهریه نیمسال را پرداخت نمایند

که پیشتر از طریق کاندال رسدمی اطدال      تنامه امتحانارامتحانات پایان نیمسال در روز و ساعت اعالم شده در ب .3

   برگزار خواهد شد. ،استرسانی آموزش، وب سایت پردیس و همچنین ایمیل ارسالی به دانشجویان اعالم شده 
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د قبدل از شدرو  امتحدان، امکدان     شدو توصدیه مدی    ،برای جلوگیری از ایجاد مشکل در زمان برگدزاری امتحدان   .4

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

. بارگد اری  شدود ( بارگد اری  cwدر سدامانه درس افدزار شدریف)    آزمون پایان تدرم چنانچه الزم است پاسخنامه  .5

بدا اخدالل در   )آپلود( پاسخنامه را به لحظات آخر آزمون موکول نکنید. به هر دلیل ممکن است در لحظات آخدر  

موفق مواجه شوید و ت یا متفاوت بودن زمان تنظیم شده برروی سیستم شما و سامانه درس افزار عملکرد اینترن

 به بارگ اری پاسخنامه خود نشده و از نمره آن محروم شوید.

( بالفاصدله از سدامانه مد کور خدارو نشدوید، حتمداً       cwافزار شریف) اری پاسخنامه در سامانه درسپس از بارگ  .6

 "ارسدال "یا  "ثبت"مطمئن شوید پاسخنامه به درستی بارگ اری یا ارسال شده است و چنانچه الزم است گزینه 

 مجدداً کلیک کنید تا از ارسال پاسخ های خود اطمینان حاصل کنید.در سامانه م کور را  "ذخیره"یا 

موفق به شدرکت در  دلیل هر ه مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده ب امتحان مجازی ریبرگزا در زماناگر دانشجو  .7

براسداس ارزیدابی اسدتاد     دانشجو نمره ، ... و طترافیک خ ،برق قطعی، لیقطعی اینترنت محنگردد، نظیر: آزمون 

 .صورت خواهد گرفتهای مطرح شده در بند یک این اطالعیه  در شاخصدرس 

تحصدیلی  در ایدن نیمسدال    "حد   پزشدکی درس  "امکان  ،مستمر دروس شما در طول نیمسالارزیابی نظر به  .8

 وجود نخواهد داشت.

پایدان تدرم در    مصاحبه علمی کوتاهی پس از برگزاری آزمدون  توانند می یانارزیابی دقیقتر دانشجو اساتید جهت .9

این ارزیابی در ادامه امتحان بوده و دانشجویان ملزم به شدرکت 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

 1400 ماه خرداد 27جزیره کیش   

 


