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  به نام خدا

  1399-1400سال تحصيلي  اول نيم سال پاياني راهنماي آزمون

  

بي نهايت  تداوم و اعتالي آموزش در نيم سال جاري، براي محترم ارزنده همكاران هايكوششمات و از زح
هاي يو راهنماي كلياصول هاي پايان ترم، برخي از منظور هماهنگي بيشتر در برگزاري آزمونسپاسگزاريم؛ به

   گردد:مي اعالم به شرح زير، اصلي

شگاه در آغاز    اطالعيه با يادآوري .1 شي دان صيلي  سال  معاونت آموز مبني بر لزوم ارزيابي   جاري تح
شجويان در طول ترم،    ستمر دان ساند  به اطالع م سال   مي ر سال تحصيلي     اولامتحانات برخط نيم 

ــي مطابق با 1400-1399 ــگاه تقويم آموزش ــوب و برنامه  دانش ــد.   ،امتحاناتمص برگزار خواهد ش
ــانيبنابراين    ،هاي الزم جهت برگزاري هرچه بهتر آزمونمســـتدعي اســـت تمهيدات و اطالع رسـ

 .صورت پذيرد
شود برگزار  ،امتحانات مصوب  برنامه زماني مطابق با يك درس، به هر دليل، چنانچه آزمون .2 ستاد  ن ، ا

ست  ش  پس از ،موظف ا شي  هماهنگي با دان شكده/پرديس جويان و معاون آموز امتحان آن درس  ، دان
 .برگزار كند از تقويم امتحانات، حداكثر تا يك هفته بعدرا 

نودانشجويان و دانشجويان ترمهاي باالتر هستند، مطابق  امتحان دروسي كه دانشجويان آن متشكل از  .3
شجويان نوامتحانات  با تقويم شد  دان ستاد     از اين رو  .برگزار خواهد  ست ا  با اين دروس ضروري ا

شكده  شفاف و مطمئن، به     ديس،پر /هماهنگي آموزش دان شكل  تاريخ برگزاري اين امتحانات را به 
 اطالع همه دانشجويان برساند.

سال     پانزدهمنمرات  مهلت ثبتآخرين  .4 سفندماه  ست    .  خواهد بود 1399ا شمند ا از اين رو خواه
اي با دانشجويان هماهنگ شود كه پيش از   گونه، بهيتكاليف و پروژه هاي درس براي ارائه و تحويل 

 ها تحويل استاد شده باشد.  شروع بازه امتحانات، همه تكاليف و پروژه

كافي براي رســيدگي به را در زماني اعالم كند كه فرصــت  ، نمرات دروسموظف اســت اســتاد .5
   وجود داشته باشد. دانشجويان اعتراض

ستاد هر درس مرجع ارزيابي .6 ست؛ درس  همان ، ا شت  همكاران ا ارزيابي   كه محترم توجه خواهند دا
   .خواهد بودفقط بخشي از ارزيابي كل ترم  ،پاياني
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هاي  چگونگي توزيع نمره بين فعاليتو  آزمون بندي نمره بودجه رود، استادان محترم، شيوهتوقع مي .7
ــنيبه  مون پاياني و ... را  يف، پروژه، كوئيزها، آز تكل متنوع چون ــجويان    اطالع  به  روشـ همه دانشـ

د و امكان  رس ببه حداقل هاي دانشجويان  ابهامات و اعتراضتا برسانند و مطابق با آن نيز رفتار كنند  
 ز فراهم شود.پاسخگويي از سوي استاد ني

شنهاد مي       به .8 شجويان با برگزاري آزمونهاي الكترونيكي، پي شتر دان شنايي بي منظور شود به سبب عدم آ
ها، پيش از آزمون اصلي پاياني،   و كاستن از ابهامات و نگراني با اين شيوه آزمون  آشنايي دانشجويان   
ــجويان آز ــيمون از دانش ــنهاد مي آزمايش ــبه عمل آيد، به عالوه پيش ــهش اي براي توجيه  ود جلس

 ، برگزار شود.استانداردهاي مورد نظردانشجويان و آشنا ساختن آنها با 

، اطالعات الزم درباره آزمون را در اختيار  فايل ويدئوئي كوتاه در يك شود استادان محترم توصيه مي  .9
شجويان قرار دهند. اين اطالعات مي  شامل مواردي چون  دان شان داد  ، ترتيبتسواال  تعدادتوان  ن  ن

  مدت امتحان، تمهيدات قابليت برگشــت يا عدم برگشــت به ســواالت قبلي، ،در ســامانه ســواالت
صورت      شده در  شيده  شجو  اندي شدن ارتباط دان هر آگاهي كه به برگزاري بهتر آزمون كمك  و  قطع 

 باشد.كند، مي

 .الزامي است وي،و دردسترس بودن  استاد برخط حضوردر زمان برگزاري آزمون،  .10

شنهاد مي  .11 شجويان      شود  پي ست دان سخ نادر شود و  نمره منفيبراي پا سواالت   لحاظ ن در طراحي 
سختي و راحتي        شده در طول ترم و  ستاندارد چون توجه به آموزشهاي ارائه  معيارهاي يك آزمون ا

 سواالت با توجه با اختالفات دانشجويان، در نظر گرفته شود.  

ــتاد .12 ــا توانندان محترم مياس ــواالت   ،مانه ايلرن دانشــگاهاز هم اكنون با مراجعه به بخش آزمون س س
 آزمون را طراحي كنند و زمان بندي آزمون را مطابق تقويم امتحانات، تنظيم نمايند.

ــگاه تهران(ايلرن)       .13 ــامانه يادگيري دانشـ هاي   هم اكنون براي برگزاري آزمونبخش آزمون برخط سـ
، با رود اعضــاي محترم هيأت علمي در فرصــت باقي ماندهتظار ميان از اين رو آماده اســت. پاياني،

مراجعه به اين بخش ســامانه، آمادگي الزم براي اســتفاده از ســامانه و برگزاري آزمون را به دســت   
سامانه  آورند. ست    "امن آزمون"از  منديامكان بهرهدر اين  شده ا   امن آزمون، امكان . درنيز فرآهم 

 .فراهم استاي ه صورت لحظهب صداي محيط آزمونضبط اتوماتيك تصاوير و 
يازم  "امن آزمون"برگزاري آزمون در  .14 ــب    ن ناسـ ــتن ابزار م يارداشـ با دوربين و    ( ند دراخت تاپ  لپ 

گيري در بهره ،استاد  رواز اين، است دانشجويان كالس   همهميكروفون فعال در طول آزمون) توسط  
 مخير است.از امكانات امن آزمون يا عدم استفاده از آن، 

 .پاياني استآزمون حسن اجراي نظارت بر بارگذاري سواالت و  طراحي و مسئول ،درس  استاد .15
 .استدانشگاه  غيبت دانشجويان در امتحان پاياني، تابع ضوابط و مقررات آموزشي .16
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صورت احراز تخلف و يا تقلب در امتحان،   .17 شگاه اقدام      مطابق بادر  شي دان ضوابط و مقررات آموز
 د.خواهد ش

ــا و معاونان     محترم، مديران محترم گروه  رود همكاران  انتظار مي  .18 ــي و رؤسـ  محترم   هاي آموزشـ
داشــته باشــند و تمهيدات   آمادگي كامل براي برگزاري امتحانات ،هاها/ دانشــكدهپرديس آموزشــي 

 .به كار بندندها تر آزمونرا براي برگزاري هرچه بهتر و دقيقالزم 
ــتر راهنمايي براي  .19 ــواالت و ابهامات خود  بيش ــخ س ــان و رابطين   ،و دريافت پاس ــناس ابتدا با كارش

 :   هاشناسان دانشكده/ پرديسآدرس الكترونيكي تماس با كار .بگيريددانشكده/پرديس خود تماس 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/instsupport‐3991 
سان     شنا ستادان اتاق تعامل  از طريقنيز حوزه يادگيري الكترونيكي كار   ،به آدرس الكترونيكي زير ا

  :پاسخگوي سواالت شما خواهند بود
h ps://elearn2.ut.ac.ir/course/view.php?id=37627 
 

و پشــتيبان مركز    303و  220داخلي  61113230اداره امتحانات دانشــگاه تهران با شــماره همچنين 
شماره    شما     88957620يادگيري الكترونيكي دانشگاه با  سواالت  ستادان پاسخگوي  گرامي خواهد  ا

 .بود
در آدرس   رگذاري و نظارت بر آزمون در ســامانه ايلرن دانشــگاهطراحي، با اســتادان برايراهنماي  .20

   :در دسترس استالكترونيكي زير 
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/semester٣٩٩١/teachers/quiz_in_elearn 
 

سپاس دوباره  ستادان گرامي، مديران محترم گروه و همراهي  همكارياز   با  شي،  ا  معاونان  هاي آموز
ــناســها و دانشــكدهپرديسآموزشــي محترم  هاي  ان محترم حوزه آموزش و ســاير حوزهها و كارش

با همت همه شما، به   اي مهم از فرايند آموزشي هستند،  مرحله ها كهآزمون انجام اميد است، تبط، مر
  درستي و دقت هر چه بيشتر برگزار شود.

  
  

  با آرزوي سالمتي  و موفقيت روز افزون
 معاونت آموزشي دانشگاه تهران


