
  بسمه تعالى

  ٩٩ترم مهر  برگزاری امتحانات درگزارش عملكرد آموزش 

  

وليت ئبا همكاری اساتيد محترم ، مشاركت فعال دانشجويان عزيز ، همت و مس ١٤٠٠-١٣٩٩امتحانات پايان نيمسال اول 
با موفقيت برگزار پذيری مديران گروه های آموزشى و كارشناسان آموزش از تاريخ چهارم  تا بيست و سوم بهمن ماه 

 ر،گرديد . معاونت آموزش دانشكده ضمن تشكر از همه همكاران حوزه معاونت آموزشى در برگزاری  اين امر خطي
پشتيبانى فنى از سامانه امتحانات ، امور بين الملل و ارتباطات از مساعدت و پشتيبانى حوزه اموراداری مالى بويژه در 

در سطح وسيع و  برگزاری امتحانات به صورت مجازی است كه  پر واضح قدردانى مى نمايد .  در امر اطالع رسانى
و همه  كادر آموزش دانشكده هدیبه منظور تقدير از تالش اما  استبا كاستى هايى همراه  به عنوان يك تجربه نو 

به اطالع مى رسد .  امتحانات كردن هرچه بهتر برگزار ، اهم برنامه ريزی ها و فعاليت های انجام شده برایهمكاران 
اين معاونت  وظيفه خود مى داند كه از حمايت ها ی اميد بخش رياست محترم دانشكده در اين زمينه كمال تشكر را 

  آموزش قبل از امتحانات و در زمان برگزاری عبارتند از: كادر فعاليت های عناوين مهم .  داشته باشد 

محترم ، معاون آموزش و پژوهش و مديران محترم گروه های .تشكيل جلسه شورای آموزشى متشكل از رياست ١
و نيز  های امتحانات ترم قبل  علمى و تبادل نظر در خصوص شيوه برگزاری امتحانات پايان ترم با لحاظ آسيب

در خصوص شيوه برگزاری امتحانات ؛ مصوبات اين جلسه كه توسط معاونت دستورالعمل های ارسالى وزارت علوم 
  های علمى به اساتيد ابالغ گرديد به شرح ذيل است: هوحترم گرو مديران م

 اعم از ارائه تحقيق،  در طول ترم دانشجويان  مستمر نمره) به فعاليت های ١٢تا سقف  (بخشى از نمره پايان ترم
  اختصاص داده شود.خالصه نويسى و ... 

  برگزار شود به صورت آنالينحتى المقدور  امتحانات   
 مى كردن سواالت و نيز وتدابيری چون مديريت زمان، طرح مفهومى سواالت، رند ،ت امتحاناتجهت صح

  بهم ريختن گزينه ها و عدم امكان بازگشت به سواالت ماقبل در نظر گرفته شد.



آموزش شيوه   و جهت تقسيم وظايف در زمان برگزاری امتحانات آموزش . جلسه معاون آموزش با كارشناسان٢
   :دگردي؛ در اين جلسه مقرر بارگذاری سواالت  در سامانه آزمون آنالين 

  .مسئوليت  بارگذاری سواالت هر رشته گرايش بر عهده يكى از كارشناسان باشد  
 ت ارسالى از سوی اساتيد كارشناس خدمات آموزشى موظف گرديد بعد از چك كردن روزانه سواال

  سواالت هر رشته گرايش را جهت بارگزاری در اختيار كارشناس مربوط قرار دهد 
  كارشناس به معاون آموزش جهت چك كردن نهايىهر بارگذاری سواالت از سوی گزارش     

ى بردن به پو نيز  .برگزاری آزمون نظرسنجى جهت ايجاد آمادگى و آشنايى دانشجويان با سامانه آزمون٣
دانشجويان در سه نوبت برگزار  درخواست ؛ اين آزمون بنا به  مشكالت سامانه و نيز درخواست های دانشجويان

  نفر از دانشجويان شركت داشتند. ٤٧٠گرديد و قريب به 

  تستى و تشريحى طرح گرديد و طراحى سواالت به گونه ای بود كه خواسته  به صورتسواالت اين آزمون
  نتايج حاصل از نظرسنجى به شرح ذيل است:جويان را منعكس مى نمود. های دانش

 - همه دانشجويان به ضرورت تشكيل گروههای درسى در پيام رسان ايتا در كنار برگزاری كالسهای آنالين
  امتياز مثبت دادند 

 درصد  ٧٠  در پيام رسان ايتا و پاسخ به سواالت دانشجويان حدودا ی درسىميزان مشاركت اساتيد در گروهها
  ه است.داده بود

  عكس در تدريس استفاده مى كنند. و  پاورپوينتايى چون فيلم ، ابزاره درصد اساتيد ا ٦٥بيش از  
 - ؛ فايل   آنالينبه صورت  عالوه بر برگزاری كالس  ها)  درصد اساتيد محترم( از مجموع گروه ٦٥حدود

  .  كردندصوتى كالس را در گروه های درسى بارگزاری 

توسط كارشناسان آموزش در سامانه  ری سواالترم و بارگزا. پى گيری دريافت سواالت امتحانى از اساتيد محت٤
  آزمون 



. اطالع رسانى مكرر به دانشجويان جهت چك كردن دروس انتخابى خود در سامانه آزمون آنالين تا در صورت ٥
دانشجو در زمان برگزاری  تا ثبت آن درس انجام شود به كارشناس مربوطه گزارش  داده وعدم ثبت واحد درسى ، 

  آزمون دچار مشكل نگردد.

عدم ورود به سامانه، قطعى كه در ايام امتحانات در صورت بروز هر گونه مشكل مثل  . اطالع رسانى به دانشجويان ٦
تماس اينترنت و مشكالتى از اين دست  با كارشناسان مربوطه كه از قبل تلفن آنها در اختيار دانشجويان قرار گرفته بود 

  بگيرند تا مشكل پيگيری و رفع گردد يا امتحان در پيام رسان ايتا برگزار شود. 

رسيدگى  جهت ،و رصد كردن مشكالت گروه آموزشىهر  با نمايندگان در ايام امتحانات  كارشناسان ر. ارتباط مكر٧
  به درخواست دانشجويان 

  مورد)  ٣٠( بيش از ان ايتابرگزاری امتحانات تداخلى برخى دانشجويان در پيام رس.   ٨

  مورد امتحان حضوری برای دانشجويان كه تداخل امتحانى داشتند به طور انفرادی ١٠ بيش از  برگزاری  .٩

چك كردن امتحانات  به طور روزانه يك روز قبل از امتحان( روز و ساعت امتحان، تعداد سوال،مدت زمان .١٠
  احتمالى و پيشگيری از بروز مشكالت برای دانشجويانبه منظور رفع اشكاالت  امتحان)

  . ارتباط مكرر با اساتيد و مطرح كردن درخواست ها و احيانا مشكالت  موردی دانشجويان ١١

  . ارتباط مداوم با مهندس پشتيبان جهت رفع اشكاالت سامانه . ١٢

نقطه نظرات اساتيد محترم و دانشجويان عزيز برای با اين همه ، معاونت آموزش دانشكده هدی از هر گونه پيشنهاد و 
  افزايش كيفيت امتحانات نيمسال آتى استقبال مى نمايد .
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