آییننامه برگزاری آزمونهای مجازی

تابستان 1399

بسمه تعالی

آییننامه برگزاری امتحانهای مجازی
فصل اول :برگزاری امتحانات
 :1-1با توجه به ماهیت متفاوت دروس ،تشخیص اجازه حضور و نحوه ارزیابی و اخذ آزمون پایان ترم به صورت
مجازی بر عهده اساتید محترم دروس می باشند.
 :2-1با توجه به شرایط ویژه اپیدمی کرونا و اعالم ستاد استانی کرونا مقرر گردید تمامی امتحانهای ترم  982به
صورت مجازی در بازه زمانی اول تیرماه  1399تا  15مرداد  1399برگزار شوند که دستورالعملهای
مربوطه

برای

اساتید

محترم

دانشجویان

و

عزیز

در

سایت

دانشگاه

( )https://urmia5.viannacloud.ir/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fدرج شدند.
 :3-1مقرر گردید گروههای آموزشی برنامه تغییر تاریخ امتحانها را جهت درج در سما به آموزش دانشکدههای
مربوطه اعالم نمایند بنابراین امتحانات پایان ترم ،طبق تقویم آموزشی دانشگاه و برنامه اعالم شده از سوی گروه
آموزشی انجام میشود و تاریخ برگزاری آنها غیرقابل تغییر میباشد.
فصل دوم :غیبت در امتحانات
 :1-2دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که تعداد واحدد درسدی آنهدا بده واسدفه حدذ درس یدا حدذ
اضفراری به  10واحد تقلیل یافته در ترم  982حق حذ آیین نامه ایی درسی را به واسفه عدم شرکت در جلسه آزمون
مجازی را ندارند و در صورت غیبت در آزمون مجازی ،نمره صفر درج می شود اما در ارتباط با سایر دانشجویان همانندد
سنوات گذشته به شرط عدم تقلیل واحدهای درسی آنها به زیر  10واحد می توانند از مزیت حذ آیین نامده ایدی تنهدا
یک درس در صورت عدم حضور در آزمون مجازی پایان ترم برخوردار شوند.
 :2-2در صورتی که دانشجویان عزیز در زمان اعالم شده برای آزمون مجازی ،در آزمون شرکت نکنند و غیبدت
داشته باشند ،هیچ گونه حقی برای آزمون مجدد در روزهای آتی ندارند اما در صورت صالحدید ،اساتید محترم می توانند
با طراحی سواالت متفاوت آزمون بعمل آورند.
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 :3-2اگر دانشجو به علت بیماری یا سایر مشکالت در جلسه آزمون مجازی پایان ترم غیبت داشته باشد ،با ارائه
مستندات مربوطه آن درس تنها با تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو از سوی کمسیون موارد خاص ،حذ خواهد شد
و در غیر این صورت نمره صفر برای آن درس ثبت خواهد شد.

فصل سوم :اعالم نمرات
 :1-3مقرر گردید نمرات ترم  982به صورت موقت در سما ثبت شوند و پس از اطمینان اساتید محترم از ارزیابی،
ثبت نهایی شوند

