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مدرس  بنا به تشخیصمرجع تشخیص و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو و اعالم نمره مدرس درس است.  -1ماده 

رورت ض نیزبرگزاری امتحان پایانی از دانشجویان های مستمر و توزیع شده، در صورتی که عالوه بر ارزیابی ،درس

تقویم آموزشی برای در اعالم شده در همان زمان امتحانات  داشته باشد، به منظور عدم تداخل و همپوشانی،

 برگزار خواهد شد.پایانی متمرکز امتحانات 

 

 است: مدرس درسدر برگزاری امتحان بصورت الکترونیک، مدیریت موارد زیر با  -2ماده 

دانشجویان حاضر در زمان ورود نمره، برای در سامانۀ پویا درس مدرس  الف( حضور و غیاب دانشجویان:

 . مرجع حل اختالفات احتمالی در اینثبت خواهد کردرا برای غایبین، گزینه غیبت در امتحان و نمره  ،در جلسه

 ود.خواهد بنماینده فناوری اطالعات دانشگاه ی تخصصی شامل معاون آموزشی دانشکده و خصوص کمیته

از دانشجویان بخواهد  تواندمیدر حین برگزاری آزمون  مدرس درسحراز و تأیید هویت دانشجو: ( اب

اند را ( دستگاهی که با آن به جلسه امتحان وارد شدهwebcamجمعی و یا تک به تک، دوربین )بصورت دسته

 روشن نمایند و از این طریق هویت دانشجو را تأیید کند. 

تک بندی شده و یا تکجمعی، گروهتواند بصورت دسته: مدرس درس میامتحانچگونگی برگزاری  (پ

ای، تشریحی تواند بصورت شفاهی، چندگزینهدانشجویان را ارزیابی کند. شیوۀ ارزیابی نیز بسته به نظر مدرس می

 و ... باشد. 

برخورد خواهد  یحضور یهامشابه آزمون یکیو الکترون یرحضوریبا هر گونه تقلب در آزمون غتقلب:  ت(

در کارنامه دانشجو خواهد  25/0ۀ ر صورت اثبات، منجر به درج نمرشود و دیم یطبق قانون ط ندیشد و همان فرا

  شد.
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با  ،مهلت اعالم شده توسط معاونت آموزشی دانشگاهتا مدرس الزم است نمرات ارزیابی نهایی دانشجو را  -3ماده 

از مهلت  . پسثبت نماید ،درخواستهای تجدیدنظر دانشجویاندر نظر گرفتن مدت زمان الزم برای رسیدگی به 

اعالم شده برای ثبت نهایی نمرات، مدرس درس فقط قادر به تأیید نمرات خواهد بود و امکان تغییر آنها را نخواهد 

 داشت.  

برای وی نمره صفر در آن درس ثبت توسط مدرس درس ان غیبت دانشجو در جلسه امتحاعالم در صورت  -4ماده 

خواهد شد. در مواردی که غیبت به دالیل خارج از اراده دانشجو باشد، باید درخواست خود را بهمراه دالیل به 

معاونت آموزشی دانشکده تقدیم کند. تصمیم در خصوص حذف درس و یا ثبت غیبت با شورای آموزشی 

 خواهد بود.  انشگاهد

 

-99م و از نیمسال دوّ به تصویب رسید 13/3/1399 ماده در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 4نامه با ین شیوها 
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