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  دانشجویان ویژه  -دانشگاه بوعلی سینا 99-98هاي نیمسال دوم آزمون  نکات مهم در رابطه با

  دانشجویان عزیز 

  آرزوي سالمتی با سالم و 

طبق  ،شرایط خاص بیماري کرونا و جهت حفظ سالمت دانشجویان، اساتید و کارکنان با توجه بهکه اطالع دارید همچنان
به صورت غیر حضوري برگزار شود. در این رابطه توجه شما را به   982مصوبه شوراي دانشگاه مقرر گردید امتحانات نیمسال 

  نماید:نکات زیر جلب می

طبق برنامه پیوسته کارشناسی  کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وهاي هاي دورهآزمون تمامی ها:آزمونبرگزاري نحوه  -١
نیز به  تحصیالت تکمیلیهاي هاي دورهآزمونگردد. برگزار می به صورت غیر حضوريثبت شده در سامانه گلستان  یآموزش

تحصیالت  دانشجویان شود.و با هماهنگی با دانشجویان انجام می  حضوري یا غیر حضوري به انتخاب استاد درسصورت 
  اطالع نمایند.کسب تکمیلی الزم است با استاد درس ارتباط داشته و از نحوه برگزاري امتحان 

تیر ثبت   29تا  14در سامانه گلستان از تاریخ دروس نظري  يهابرنامه برگزاري کلیه آزمون ها:آزمون برگزاري تاریخ  -٢
 13 تا11و  11تا  9با توجه به احتمال نیاز دانشجویان عزیز به استفاده از کافی نت، ساعت امتحانات نوبت صبح به  شده است.

  دروستعدادي از انتقال امتحان ، هادر برخی از روز 11ه است. همچنین با توجه به ترافیک باالي امتحانات در ساعت تغییر یافت
هاي کارشناسی ارشد و  هاي دوره امکان تغییر تاریخ برگزاري آزمون .صورت گرفته استعصر  8تا  6به ساعت 

هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و  امتحانات دروس عملی دوره وجود دارد. درس  دکتري با انتخاب استاد
ه مردادماه) با هماهنگی استاد درس انجام خواهد  هاي این دروس (برنامه ریزي شده در بازکارشناسی پس از برگزاري کالس 

اند نیز با نظر استاد درس یک هفته قبل از امتحانات  شد. امتحان آن دسته از دروس عملی که صرفا به صورت مجازي ارائه شده
گرفته تیرماه در نظر  30تاریخ  1دروس تربیت بدنی و ورزش  است. براي آزمون يقابل برگزار نظري و یا پس از آن

 هاي تحصیالت تکمیلی به اوایل نیمسال آتی موکول شده است. ها و آزمون دروس عملی دورهشده است. برگزاري کالس

امکان پذیر خواهد  سامانه گلستان 428اخذ برنامه امتحانات یک هفته قبل از شروع آزمون از طریق گزارش  کارت آزمون: -٣
به آموزش دانشکده را موضوع ، هرگونه مغایرت وجود در صورت نموده وقت بود. خواهشمند است به روز و ساعت امتحان د

 دهید.اطالع 

خاصی پیش و یا قبل از شروع آزمون مشکل  نداشتهچنانچه به دالیل موجه امکان حضور در آزمون را  در آزمون: غیبت -۴
  به  تلفنی دانشکده کارشناسی براي پاسخ دهیدر هر . اطالع دهیدیا کارشناس آموزش دانشکده خود به استاد درس  ،آمد
عدم حضور در امتحان بدون هماهنگی با  .آنها قبال اعالم شده استشماره تماس  وشده  تعییناالت احتمالی دانشجویان سو

 یک درس را حذف نماید.  غیبت توانددانشجو می غیبت محسوب خواهد شد. ،استاد درس
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و سامانه اختصاصی آزمون  جدیدنسخه ي درس افزار دو سامانه دانشگاه  ن:هاي مورد استفاده براي آزموسامانه  -۵
از  با هماهنگی با دانشجویان توانندها اساتید میرا براي برگزاري آزمون فراهم نموده است. عالوه بر این سامانه  فرادید

  با  هاي آزمایشی جهت آشنایی دانشجویانآزمون نکته مهم: هاي دیگري نیز براي برگزاري آزمون استفاده نمایند.سامانه 
هاي شود در آزمونبه دانشجویان عزیز اکیدا توصیه می وفضاي امتحان در سامانه هاي فوق توسط دانشگاه برگزار می شود 

 خواهد شد.باشد که پس از تهیه اطالع رسانی ها در حال تهیه میاستفاده از سامانه فیلم نحوه ورود و  فوق شرکت نمایند.

هر درس حداقل یک  و نحوه امتحان استاد در جهت اطالع از سامانه آزمونآزمون:  برگزاري نحوه اطالع از سامانه  -۶
 روز قبل از امتحان به سامانه درس افزار مراجعه نمایید.

-اي، صحیحهاي مختلف آزمون از جمله چند گزینهروش داراي همانند آزمون حضوري،آزمون مجازي نیز  روش آزمون: -٧
در سامانه هاي   ،هاباشدکه همه انواع این آزمونمی هاروش این و ترکیبی از (ارسال فایل یا تایپ در سامانه) غلط، تشریحی

عدم سنخیت سواالت با نوع درس نداشته  ونه نگرانی در رابطه با فوق به تشخیص استاد قابل انجام است. لذا دانشجویان هیچگ
 باشند. 

 ثبت نمرات: -٨

a.  ثبت هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوستههورعملی تکمیل شده د-دروس تئوري و تئوريبراي ،
 . باشدمیمرداد  11 تاو ثبت نهایی مرداد  8 نمرات تا موقت

b.   5 تا  نمرات ثبت موقت ، تحصیالت تکمیلیو  نیازمند برگزاري کالس عملیعملی -تئوريدار،پروژهدروس براي 
 باشد.میشهریور  8 تاو ثبت نهایی شهریور

در بازه مردادماه برنامه و به صورت فشرده در دو گروه مجزا  طی دو هفته وهاي عملی برگزاري کالس هاي عملی:کالس -٩
هاي مرداد و براي دانشکده 16تا  4هاي علوم پایه، کشاورزي و پیرادامپزشکی از براي دانشکدهاین زمان است.  شده ریزي

هاي اقماري نیز . برنامه دانشکده هنر و معماري و همچنین دانشکدهمی باشد مرداد 30تا  18علوم ورزشی، مهندسی و شیمی از 
 ها اعالم خواهد شد.در وبسایت این دانشکده

ارسال گردد،  (عکس و یا صوت) ایلفدر رابطه با سواالتی که پاسخ آنها می بایست به صورت  سواالت:ارسال پاسخ  -١٠
  از دست نرود. امتحان حتما فایل با حجم کم  بارگذاري گردد تا مشکلی در ارسال پیش نیامده و زمان

توصیه اکید می شود که اینترنت جایگزین در نظر گرفته شود تا در صورت قطع یا  توجه به اینترنت جایگزین: -١١
 اتصال جایگزین استفاده گردد.، از اصلی اختالل در اینترنت 

نند در آزمونهاي ا:  دانشجویان غیر ایرانی در صورت دسترسی به سامانه هاي آزمون، می تودانشجویان غیر ایرانی -١٢
 جداگانه انجام پذیر است.مجازي شرکت نمایند. درغیر این صورت امتحان این افراد پس از بازگشت به کشور به صورت 

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 


