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 مدرس گرانقدر

 و احترام؛  سالمبا 

-1401شائبه جنابعالی در طول ترم جاری تحصیلی دستورالعمل اجرایی امتحانات پایان ترم نیمسال اول  ضمن سپاسگزاری از زحمات بی

 د:گرد، به شرح ذیل به حضور ایفاد می 1400

 20/10/1400پایان کالس ها:  -1

 تشکیل کالس های جبرانی: -2

 د.نجام می پذیرا  vu.iuc.ac.ir بصورت مجازی و از طریق سامانه 1400-1401امتحان پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی  -3

 قابل مشاهده است. pooya.iuc.ac.irدر پرتال اساتید به آدرس لیست دانشجویان هر درس و برنامه امتحانی  -4

 10/11/1400لغایت  25/10/1400شروع امتحانات:  -5

 باشدمی 25/11/1400برگزاری اولین آزمون و ثبت نمرات دروس پروژه ای روز بعد از  10آخرین مهلت ثبت و تایید دیجیتال نمرات  -6

یا هر پیام رسان ایمیل مانند مسیر جایگزین قبل از برگزاری آزمون  دفایل پاسخنامه را آپلود کننتوانست دانشجو صورتی که  در هر -7

 .دیگر را اعالم نمایید

 .بار نباشد 5به آزمون کمتر از دفعات مجاز ورود تعداد  -8

 اپلود پاسخنامه در نظر گرفته شود .زمان الزم جهت  -9

گروه های امتحانی که از طریق  سواالتاست فیلم آموزشی تهیه شده در خصوص نحوه طراحی و بارگذاری  الزمقبل از هرگونه اقدام  -10

 .رسانی می گردد را مشاهده فرمایند اطالعاساتید  مجازی

، مسئولیت آزمون بر عهده مدرس سواالتساعت قبل از آزمون، سواالت را بارگذاری نمایند. در صورت عدم ارائه به موقع  24حداکثر  -11

 .محترم خواهد بود

، کالسدر  فعاالنهباشد اما نباید به عنوان تنها گزینه ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد. حضور رگزاری امتحان پایان ترم الزامی میب -12

 باشد.های ارزیابی هستند که نمره نهایی باید ترکیبی از حد اقل دو آیتم و یا پروژه از دیگر آیتم کالسیامتحان 

 کنید. نیاز بتوانید به آنها استنادمستندات الکترونیکی آزمون را ضبط نموده تا در صورت  -13

تماس حاصل و کارشناسان مربوطه  05435314330و  05435314310در صورت بروز هرگونه مشکل فنی و سیستمی با شماره تلفن  -14

 .فرمایید

آنها به را شخصا در سامانه بارگذاری نموده و از ارسال  سواالتتبصره: از اساتید گرانقدر تقاضا می شود که جهت افزایش ضریب امنیت و حفاظت بهتر آزمون محتوای 

 .صورت دستی یا ارسال با سایر اپلیکیشن ها در فضای مجازی خوداری فرمایند

 

 

 

 دستورالعمل اجرایی امتحانات نیمسال اول 1400-1401


