
 بسمه تعالی

 98-99ی دانشگاه در مورد برگزاري امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی آموزشمعاونت   2اطالعیه شماره 

 

ا در تداوم آموزش در شرایط و تشکر از همراهی شم و همکاران گرامی دانشجویان عزیز و موفقیت براي ضمن آرزوي سالمتی 
، کیفیت و همکاران گرامیحفظ سالمت دانشجویان  با تاکید بردانشگاه تالش نموده است آموزشی  حوزهجاري،  ویژه نیم سال

در  جاري لحاظ نماید. ارزیابی تحصیلی دانشجویان در نیم سالآموزش را هم در راستاي سیاست هاي آموزشی خود و ادامه 
غیر حضوري عمومی و  مقطع کارشناسیدر و  مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی بصورت  دکتري 

غیرحضوري دامپزشکی   ارزیابی پایانی ،و دکتري عمومی دامپزشکی . در مقطع کارشناسیاست به دو شیوه حضوري و یا 
، امتحان حضوري، ...) به برخطبوده و شیوه ارزشیابی( ارزیابی مستمر در طول ترم، امتحان  نظر استاد درس مربوطبر مبناي 

غیر  شیوه آزمون ،برخی از اساتید بر اساس نظر سنجی به عمل آمده  تفویض گردیده است. اعضاي محترم هیات علمی 
لذا با توجه به تمایل برخی از اعضاي هیات علمی به آزمون  انتخاب نموده اند. راحضوري  حضوري و برخی دیگر شیوه آزمون

انشجویان، طبق هماهنگی هاي به عمل آمده تحصیل خود و سایر د کن تهران و قم در دانشکده محلحضوري، دانشجویان سا
 حوزه هاي امتحانیفهرست . با دانشگاه پیام نور در یکی از مراکز منتخب پیام نور نزدیک محل سکونت خود آزمون خواهند داد

آموزشدر  دامپزشکی و یا دانشجویان  عمومی براي دانشجویان دوره کارشناسی و دکتري(سامانه گلستان )  سامانه جامع 
 قابل انتخاب می باشد. بارگزاري گردیده و،مقاطع تحصیالت تکمیلی که دروس جبرانی در مقطع کارشناسی دارند

بندي  و برنامه زمان تقویم آموزشی طبقتري عمومی دامپزشکی دروس مقطع کارشناسی و دک حضوريامتحانات  .1
دانشجویان مقطع تمامی برگزار خواهد شد. ضروري است  1399 /04 /05اعالم شده براي هر درس، از تاریخ 

 کزامر از یفقط یک )گلستان مع آموزش (سامانهجا کارشناسی و دکتري عمومی دامپزشکی با مراجعه به سامانه
 تعیین شده براي دروس  در خصوص .نمایندمشخص  مندرج در لیست را به عنوان محل برگزاري امتحانات خود

محل حوزه امتحانی در  بر اساس تقویم آموزشی در تاریخ و ساعت هر امتحان دانشجو بایستی، امتحان حضوري
در سامانه  و سایر موارد ضروري ذکر است توضیحات مربوط به تعیین حوزه/محل آزموند.الزم به حضور داشته باش

شتی برگزاري با رعایت  جامع آموزش(سامانه گلستان) ارائه گردیده است. امتحانات حضوري دستورالعمل بهدا
بر اساس تصمیم استاد درس مربوطه به صورت تشریحی، تستی و یا ترکیبی از تستی و تشریحی خواهد  و امتحانات

  بود.
دانشجویان دوره کارشناسی که دروس گروه معارف اسالمی را به عنوان دروس عمومی اخذ نموده اند با مراجعه به 

عیت امتحان پایانی خود اطالع حاصل درس هاي داراي امتحان حضوري دانشکده معارف و اندیشه اسالمی از وض
 .( فایل پیوست دروس داراي امتحان حضوري)نمایند

غیرحضوري .2 دروس مقطع کارشناسی و دکتري عمومی کارشناسی ارشد، دکتري و آن بخش از  امتحانات 
( تمرین، پروژه، کوئیز، ...) و بصورت ارزیابی مستمر در طول ترم دامپزشکی که به صورت حضوري برگزار نمی شود،

مانی امتحانات و برنامه ز برخط نهایی بر اساس تقویم آموزشی امتحانات انجام خواهد شد. برخط آزمون الکترونیکی
تا د، استاد درس مربوطه حداکثر شوریخ مقرر برگزار نچنانچه به هردلیلی آزمون مربوطه در تا برگزار خواهد شد.

 .را به عمل آورد نسبت به انجام آزمون مربوطه و اقدام الزم هماهنگی پایان تیرماه 

 

https://ut.ac.ir/file/download/calendar/1589876616-99-98-.pdf


 : اتید براي آزمون هاي برخط در سامانه ایلرن دانشگاهاس يراهنما ۀصفح

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/teachers/quiz_in_elearn 

 یان براي آزمون هاي برخط در سامانه ایلرن دانشگاه: دانشجو يراهنما ۀصفح

 /quiz_in_elearnstudents/reference/emicsacadhttps://utec.ut.ac.ir/web/ 

 مراجعه شود. میز خدمت امتحان پایان ترمدر صورت وجود هرگونه ابهام و سوال به  .3

همکاران معاونین محترم آموزشی ، مدیران محترم گروه ها ، اساتید گرامی و همکاري ، همراهی و مساعدت تمامی کماکان 
  است. انتظار مورد،ر این برهه محترم حوزه آموزش د

 

آرزوي موفقیت  با 

شگاه تهران  معاونت آموزشی دان
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