
 

تعالیباسمه
  ۱۳۹۸-۹۹امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی مجازی برگزاری درخصوص ( 3اطالعیه شماره )

قبلی درخصوص   پیرو اطالعیه، محترمدانشجویان  برای اساتید و موفقیتسالمتی و آرزوی  با سالم، ضمن

 رسد: به اطالع می موارد زیر، امتحانات

آخرین  ،)گلستان( سامانه جامع آموزشی دانشگاه 428از گزارش  عزیزدانشجویان شود  مؤکداً یادآور می -1

 .نمایندو طبق آن در آزمون پایانی شرکت را مشاهده  بندی امتحانات تغییرات برنامه زمان

سامانه مدیریت آنها هایی که قبالً از طرف استاد درس، محل برگزاری  تمام آزمون« محل امتحان»فیلد  -2

سامانه جامع آموزشی دانشگاه )گلستان( خالی )بدون  428در گزارش ( اعالم شده است، LMSیادگیری )

 .عدد( است

در طی  ایداردسترسی به اینترنت مطمئن و پ برایتمهیدات الزم  محترمدانشجویان شود  توصیه می -3

 را در نظر گیرند. روزهای امتحان 

به منزله غیبت  ،در زمان تعیین شده سؤاالتدهی به  عدم پاسخیا انشجو در زمان امتحان و عدم حضور د -4

از  ،است یپایانآزمون که مربوط به را  یآن بخش از نمره امتحانصرفاً دانشجو بوده و  امتحاندر جلسه 

 دست خواهد داد.

 بهاما  ،را دارد سؤاالت تشریحی  های مربوط به پاسخ دانشگاه قابلیت دریافت فایلمجازی سامانه آزمون  -5

پاسخنامه )با درج عنوان درس، شماره  الزم است بینی نشده، علت بروز احتمالی هرگونه مشکل پیش

تا ارسال شود  های ارتباطی اعالم شده از سوی استاد، از طریق ایمیل یا سایر راهدانشجویی و نام استاد( 

ضمناً با توجه به  گردد.پاسخنامه ن به موقع مشکل احتمالی کندی اینترنت و پهنای باند مانع از ارسال

ها به شکل متنی ارسال شود؛ در صورت لزوم به ارسال فایل، با  پاسخترجیحاً حجم باالی آزمون تشریحی، 

 ها کاهش یابد.   حسب نیاز(، حجم فایل -انجام تنظیمات )با راهنمایی پشتیبان فنی سامانه 

برگزار  صورت شفاهی به ،درسبلی استاد هایی که طبق اعالم ق دانشجویان در آزمون شود توصیه می -6

فراهم از قبل ، دوربین تلفن همراه و ...( را کم شوند، امکانات برقراری ارتباط تصویری )از طریق وب می

  نمایند.

ص دهد تقلبی که استاد تشخی استاد درس بوده و درصورتی ،یمرجع اصلی در معرفی تقلب در آزمون پایان -7

به معاونت آموزشی  ،در اسرع وقت پس از برگزاری آزمون موضوع را موظف است ،در آزمون صورت گرفته

ها و  تمامی فعالیتعمل شود. عالوه براین، مربوط کند تا طبق مقررات  و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم 

شود، لذا هرگونه سوء استفاده و  های آموزش مجازی دانشگاه ضبط و رصد می ها در سامانه ریزفعالیت

 گیرد. قرار می قانونی به صورت سیستمی مورد پیگرد ،خلفت

برخی از ، در برگزاری امتحانات پایانی با همکاری شما دانشجویان عزیز سالمت اخالقیحفظ  آرزوی ضمن -8

 : شود را یادآور می اننامه انضباطی دانشجوی آیینمقررات 



  مجازی امتحان جلسهدر مبادله اطالعات:  

 دانشجو درج در پرونده با توبیخ کتبیدر درس مربوط،  25/0نمره  : درجاطالعاتگیرنده       

 دانشجو درج در پرونده با تعلیقی، توبیخ کتبی 25/0نمره  : دادنفرستنده اطالعات       

 مجازی شخص دیگری به جای خود در امتحان استفاده از: 

 از تحصیل محرومیت نیمسالتا دو ، یك در درس مربوط 25/0نمره  درج :دانشجوی اصلی     

 از تحصیل محرومیت تا دو نیمسالیك : دانشجوی جایگزین     

وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه به نشانی: ، از طریق برخط های اهنمای دانشجویان برای آزمونر -9

vc.usc.ac.ir  و یا کانال تلگرامیvcusc @  است. دریافتقابل 

 های زیر تماس گرفته شود: با شماره السؤدر صورت وجود هرگونه ابهام و  -10

)پشتیبانی مرکز  91070621افزاری سامانه آموزش مجازی با شماره  در زمینه مشکالت فنی و نرم -

  @ vcuscآموزش الکترونیکی( یا ادمین کانال

 349یا  345داخلی  44238171 - 5در زمینه مسائل آموزشی با شماره  -

  241داخلی  44238171 - 5در زمینه مسائل مالی با شماره  -

شود دانشجویان محترم، سؤاالت و مسائل خود را قبل از شروع امتحانات، طرح و پیگیری  توصیه میمجدداً  -11

 نشوند.نمایند تا در ایام امتحانات با مشکل مواجه 
 

 فر سید مهدی سجادی           

 دانشگاه و تحصیالت تکمیلی آموزشی  معاون      

                                                                                                   12/04/1399     
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