باسمهتعالی
اطالعیه درخصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
دانشجوی گرامی!

با سالم ،ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت و تشکر از همراهی شما در برگزاری آموزش مجازی ،درخصوص امتحانات
پایان نیمسال اول سال تحصیلی  ،1399-1400موارد زیر به استحضار میرسد:
 -1امتحانات پایانی در تمام مقاطع تحصیلی ،طبق تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی برای هر درس به شیوه
غیرحضوری از طریق سامانه  LMSدانشگاه ،در بازه زمانی  20دی لغایت  9بهمنماه  1399برگزار میشود.
 -2دانشجویان میتوانند حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال تحصیلی (حداکثر تا  19دیماه ،)1399
درخواست حذف اضطراری یک یا چند درس نظری را از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سیستم
گلستان) و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی تقاضا نمایند .در این صورت شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد
و نیمسال حذف شده جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.
تذکر مهم :درخواست حذف درس یا دروس نیمسال تحصیلی ،پس از شروع امتحانات پایان نیمسال تحصیلی
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(از تاریخ  20دیماه  )1399قابل بررسی نیست.
با توجه به تغییر ساعت برخی از امتحانات ،الزم است دانشجویان عزیز از گزارش  428سامانه جامع آموزشی
دانشگاه (سیستم گلستان) ،آخرین تغییرات برنامه زمانبندی امتحانات را مشاهده و طبق آن در آزمون
پایانی شرکت نمایند.
چنانچه به هر دلیلی آزمون غیرحضوری در تاریخ مندرج در گزارش  428سامانه جامع آموزشی دانشگاه
برگزار نشود ،امتحان آن درس به بعد از تاریخ آخرین امتحان منتقل و از طریق وبسایت دانشگاه اطالعرسانی
خواهد شد.
توصیه میشود دانشجویان محترم تمهیدات الزم برای دسترسی به اینترنت مطمئن و پایدار در طی روزهای
امتحان را در نظر گیرند.
عدم حضور دانشجو در زمان امتحان و یا عدم پاسخدهی به سؤاالت در زمان تعیین شده ،به منزله غیبت در
جلسه امتحان بوده و دانشجو صرفاً آن بخش از نمره امتحانی را که مربوط به آزمون پایانی است ،از دست
خواهد داد .تأکید میشود که در نیمسال جاری ،عدم شرکت در امتحان پایانی به هیچ عنوان به منزله حذف
درس نمیباشد.
مرجع اصلی در معرفی تقلب در آزمون پایانی ،استاد درس بوده و درصورتیکه استاد تشخیص دهد تقلبی
در آزمون صورت گرفته ،موظف است موضوع را در اسرع وقت پس از برگزاری آزمون ،به معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم کند تا طبق مقررات مربوط عمل شود .عالوه براین ،تمامی فعالیتها و
ریزفعالیتها در سامانههای آموزش مجازی دانشگاه ضبط و رصد میشود ،لذا هرگونه سوء استفاده و تخلف،
به صورت سیستمی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.

 -8ضمن آرزوی حفظ سالمت اخالقی در برگزاری امتحانات پایانی با همکاری شما دانشجویان عزیز ،برخی از
مقررات آییننامه انضباطی دانشجویان را یادآور میشود:
 مبادله اطالعات در جلسه امتحان مجازی:
گیرنده اطالعات :درج نمره  0/25در درس مربوط ،توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو
فرستنده اطالعات :دادن نمره  0/25تعلیقی ،توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو
 استفاده از شخص دیگری به جای خود در امتحان مجازی:
دانشجوی اصلی :درج نمره  0/25در درس مربوط ،یک تا دو نیمسال محرومیت از تحصیل
دانشجوی جایگزین :یک تا دو نیمسال محرومیت از تحصیل
 -9مشاهده روز و ساعت امتحانات پایان ترم دانشجو (گزارش  )428و صدور مجوز شرکت در آزمون پایانی،
منوط به انجام تسویه حساب مالی دانشجو در نیمسال جاری ،حداکثر تا تاریخ  15دیماه ،با عنایت به
اطالعیه معاونت پشتیبانی  -مندرج در سایت دانشگاه  -درخصوص شهریه نیمسال اول سال تحصیلی
 1399-1400است ،لذا مؤکداً یادآور میشود دانشجویان عزیز در موعد مقرر درخصوص تسویه حساب مالی
اقدام نمایند.
-10حداکثر زمان ثبت نهایی نمرات دانشجویان مقطع کارشناسی (قفل نمرات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه)
توسط اساتید محترم ،برای دروس نظری  10روز پس از برگزاری آخرین امتحان غیرحضوری (یکشنبه 19
بهمنماه  )1399و برای دروس عملی پنجشنبه  30بهمنماه است.
-11راهنمای دانشجویان برای آزمونهای برخط ،از طریق درگاه مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه به نشانی:
 vc.usc.ac.irقابل دریافت است.
-12در صورت وجود هرگونه ابهام و سؤال با شمارههای زیر تماس گرفته شود:
 در زمینه مشکالت فنی و نرمافزاری سامانه  ،LMSبا شماره ( 91070621پشتیبانی مرکز فناوریدیجیتال دانشگاه) یا ادمین کانال @vcusc
 در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی با اداره پیشخوان آموزش و مقاطع تحصیالتتکمیلی با کارشناس آموزشی دانشکده
 در زمینه مسائل مالی با شماره  44238171 - 5داخلی 241-13مجدداً توصیه میشود دانشجویان محترم ،سؤاالت و مسائل خود را قبل از شروع امتحانات ،طرح و پیگیری
نمایند تا در ایام امتحانات با مشکل مواجه نشوند.
علیرضا آقابابایی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
1399/10/07

