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 تعالیباسمه
  1400تابستان دوره در پایانی  ها و امتحاناتنحوه برگزاری کالس

 شهریورماه خواهد بود. 4تیرماه لغایت  26از ها( )تشکیل کالسطول دوره تابستان  -1

خواهد  ارائه( On line) به شیوه آموزش برخط (LMSمدیریت یادگیری )سامانه  استفاده از ابدروس تمامی  -2

الزم برای استفاده از  مهارت و آمادگیکسب  ضرورت محترم ضمناتید و دانشجویان تمامی اس شد و

 های غیرحضوری برخطمنظم در کالسو شرکت برگزاری  ، ملزم بههای مورد استفاده در دانشگاهسامانه

  باشند.می

تمامی عتف، از سوی وزارت  (Off lineها به صورت برون خط )با عنایت به ممنوعیت برگزاری کالس تذکر:

 برگزار نمایند.درسی خود را به شیوه آموزش برخط های اساتید محترم موظفند کالس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد ملی »و کلمه عبور « شماره دانشجویی»( از نام کاربری LMSمدیریت یادگیری )سامانه برای ورود به  -3

رسانی دیجیتال دانشگاه اطالع از طریق مرکز فناوری LMSآدرس سامانه  استفاده شود.« بدون صفر ابتدا

 خواهد شد.

تکالیف و انجام در تمامی فرآیندهای یادگیری، ، ضمن تعامل مستمر با اساتید محترمدانشجویان موظفند  -4

شود، مشارکت فعال داشته می برگزاردرس که از سوی استاد  مستمریهای و یا ارزیابی مقطعیهای آزمون

  .خواهد بودمتوجه شخص دانشجو آموزش مجازی، در فرآیند  عدم مشارکت تبعات ناشی از باشند.

عدم شرکت در امتحان پایانی به هیچ همچنین  وجود ندارد. درس/ دروس در دورۀ تابستان، حذف و اضافه -5

 باشد.عنوان به منزله حذف درس نمی

ف اضطراری درخواست حذ شنبه دوم شهریورماه،در طی روزهای دوشنبه اول و سهتوانند دانشجویان می -6

را از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه )سیستم گلستان( نمایند. در  خود یا دروس دوره تابستان درس

 رت شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد.این صو

، دانشگاه  LMSسامانهق یاز طربرای هر درس به شیوه غیرحضوری بندی برنامه زمان طبق پایانی،امتحانات  -7

  شود.برگزار میشهریورماه  10تا  6 در بازه زمانی

 طمینان حاصلدر کالس درس احضور دانشجویان  از به شیوه مناسباستاد هر درس شود توصیه می -

 نماید.

و نیز امکان  ایداردسترسی به اینترنت مطمئن و پ برایتمهیدات الزم  محترمدانشجویان شود توصیه می -

استفاده از لپ تاپ و گوشی تلفن همراه با شارژ کامل و پاور بانک )برای استفاده در صورت قطعی برق( 

و یا  کالسدر نظر گیرند. در زمان برگزاری  را برگزاری کالس و امتحانات پایان دورهروزهای در طی 

عدم دسترسی به اینترنت و قطع آن قابل قبول نبوده و در صورتی که مشکل قطع ارتباط  ،امتحان پایانی

 . خواهد بوددانشجو  بر عهدهدانشگاه نباشد، تمامی عواقب آن  از سرور
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که بیش از حد را دانشجویانی « غیبت کالسی»فرصت دارند  شهریورماه( 4) هاتا قبل از پایان کالساساتید  -8

اند )محرومین امتحان(، در سامانه جامع آموزشی دانشگاه )سیستم مقرر در جلسات درسی شرکت نکرده

 گلستان( درج نمایند.

وضعیت دانشجوی غایب در ستون اعمال  –غیبت کالسی  –ر قسمت استاد برای ثبت غیبت کالسی؛ د

 .یابدتغییر « بله»به « خیر»غیبت کالسی از 

که استاد تشخیص دهد استاد درس بوده و درصورتی ی،تقلب در آزمون پایان ارائه گزارشمرجع اصلی در  -9

به معاونت  ،در اسرع وقت پس از برگزاری آزمونموضوع را  موظف است تقلبی در آزمون صورت گرفته،

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

شود، لذا هرگونه سوء های آموزش مجازی دانشگاه ضبط و رصد میها در سامانهها و ریزفعالیتفعالیت

 گیرد.مورد پیگرد قانونی قرار می استفاده و تخلف، به صورت سیستمی

در برگزاری امتحانات پایانی با همکاری شما دانشجویان عزیز، برخی از  سالمت اخالقیضمن آرزوی حفظ  -10

 شود: را یادآور می اننامه انضباطی دانشجویآیینمقررات 

  امتحان مجازی: جلسهدر مبادله اطالعات 

 دانشجو درج در پرونده با توبیخ کتبیس مربوط، در در 25/0نمره  اطالعات: درجگیرنده     

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

 استفاده از شخص دیگری به جای خود در امتحان مجازی:

 از تحصیل محرومیت تا دو نیمسال، یک در درس مربوط 25/0نمره  : درجدانشجوی اصلی         

 از تحصیل محرومیت تا دو نیمسالیک : دانشجوی جایگزین              

، از طریق درگاه مرکز فناوری برخط هایآزموننیز و  شرکت در کالس درسراهنمای دانشجویان برای   -11

 قابل دریافت است.)در منوی راهنمای دانشجویان(   vc.usc.ac.irدیجیتال دانشگاه به نشانی: 

، با شماره LMSسامانه افزاری در زمینه مشکالت فنی و نرم السؤدر صورت وجود هرگونه ابهام و   -12

تماس گرفته  @ vcuscل تلگرامی)پشتیبانی مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه( یا ادمین کانا 91070621

 شود.

  
 توفیق الهیبا تشکر و آرزوی           

 علم و فرهنگ آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمعاون

                                              21/04/1400    

https://usc.ac.ir/web/academics/reference/teachers/quiz_in_elearn

