
 هب انم خدا 

 31/20/3111مورخ  اطالعیه آموزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

، مصوبات شورای آموزشی و هاتوقف آموزش هاي حضوري در دانشگاهمبني بر  نظر به تصمیم ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا
ترم و( پایانی، اصالحات تقویم نیمسال مربوط به نحوه ارزشیابی و برگزاری امتحانات )میان ،31/20/3111 خه مورپژوهشی دانشکد

 رساند:  و دانشجویان کارشناسی ارشد، به شرح ذیل به اطالع می 180

 :باشدمیشیوه زیر  سه به 11-18دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی  هایآموخته ارزشیابی .3
و...( و های شفاهی همراه پرسشبه پروژه، آزمون کوتاه الکترونیکی و تکلیف)کالسی  هایفعالیت ارایه (أ

 تعریف پروژه.
دروس کارگاهی شامل کارگاه برنامه سازی پیشرفته، کارگاه برنامه نویسی مطلب، کارگاه این نوع ارزیابی مختص 

   است. ریاضیات عمومی و کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 
و و...( های شفاهی همراه پرسشبه پروژهآزمون کوتاه الکترونیکی و  ،تکلیف)کالسی  هایفعالیت ارایه (ب

 .ترمآزمون پایان اجرای
 زیر است:دروس  مختص ارزیابی نوع این

 عمومی شامل دروس حوزه معارف، زبان فارسی و زبان انگلیسی عمومی
 مدیریت و کنترل پروژهدروس اصول حسابداری، اصول مدیریت، روش پژوهش و ارائه، 

 ،و...(های شفاهی همراه پرسشبه پروژهآزمون کوتاه الکترونیکی و  ،تکلیف) کالسی هایفعالیتارایه  (ج
آزمون  اجرایهای شفاهی است( و ترم )که به صورت الکترونیکی به همراه پرسشمیان آزمون اجرای

  شفاهی باشد(. هایپرسشبایست به همراه ترم )که در صورت الکترونیکی بودن میپایان
بی مختص تمامی دروس ااین ارزیخواهد بود.  ترماز کل نمره مربوط به آزمون پایان 62۴تا  2۴٪بین  در این شیوه

 اند. قید نشده (ب)-0بند واحدی است که در  ٪و  1
 و اطالع رسانی خواهد شد. زمان گروه تنظیممحترم  ان، توسط مدير183نيمسال  یپايانترم و میان امتحانات یبرنامه برگزار .0

برای هر دانشجو، که در بعد از ظهر همان روز امتحان و یا در صورت نیاز طی یک یا دو  های شفاهیبرگزاری پرسش دقیق
توسط ایشان  یطریق سامانه سادا و یا کانال اطالع رسانی درس توسط استاد مربوطه تنظیم و از روز بعد از امتحان است،

 شود.اطالع رسانی می
ایش سرعت و دقت در های آنالین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار با هدف افزسامانه آزمون اندازیراه به توجه با .1

 از این سامانه به آدرس محترم ها و صرفه جویی در وقت و هزینه، الزم است تمامی اساتیدبرگزاری آزمون
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 .ترم برخط استفاده نمایندهای میان ترم و پایاناری آزمونزبرای برگ
پژوهشی خود از های آموزشی و رود فعالیتاز اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد انتظار می .٪

دفاع از  )در صورت درخواست دانشجو و صالحدید استاد راهنما( نامه وها، پيشبرد امور پايانجمله تصويب پيشنهاديه
، یخاطر شرايط خاص جارال چنانچه بهبا اين حرا به طور مجدانه پیگیری نمایند. )به صورت الکترونیکی(،  هانامهپايان
)در  یتحصيالت تکميل یدانشجونامه راده دانشجو به وجود آید که موجب تاخیر در دفاع از پايانخارج از اختيار و ا یاوقفه

سنوات مجاز( شود، با تأييد استاد راهنما و شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده، مدت وقفه جبران شده و شامل جريمه 
 نخواهد شد.
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 :گرديدو اصالح  یبازنگرذيل به صورت  11-18تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  .5

 

 مجری شرح وظایف ردیف
 تاریخ اجرا

 تا از

 11/20/99 -- آموزشی/دانشجو هايگروه استاد به معرفی دروس ثبت تقاضاي 1

0 
هاي همراه پرسشهاي الکترونیکی به)آزمون ترممیان امتحانات برگزاري زمانی بازه

 شفاهی(
 00/21/99 20/21/99 استاد/دانشجو

 12/21/99 02/20/99 دانشجو *)حداکثر دو درس( دانشجویان اضطراري حذف 1

 12/21/99 09/21/99   **حذف نیمسال 4

 20/24/99 21/24/99 دانشجو اساتید ارزشیابی 5

 20/24/99 -- استاد/دانشجو ***هاکالس انیاپ 0

 12/24/99 -- استاد/دانشجو شروع امتحانات  0

 11/24/99 -- استاد/دانشجو امتحانات انیپا 8

  

 . شد نخواهد حذف درسی هیچ، درس دو حداکثر حذف تاریخ از بعد عنوان هیچ به* 

آموزشی و پژوهشی دانشکده ** درخواست حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات باید همراه با مدارک و مستندات کافی باشد و پذیرفتن این درخواست منوط به تایید شوراي 

 .است

 .است خرداد 11و 12 آموزشی فیلمهاي آخرین بارگذاري تاریخ ***

 

 


