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 (1044-1041  دوم پایان نیمسالمجازی امتحانات ) 

 دانشگاه صنعتی شاهرود محترم کارشناسی و تحصیالت تکمیلیقابل توجه دانشجویان 

 :رساندرا به اطالع می 1044-1041 دومپایان نیمسال  مجازی ذیل در خصوص امتحاناتآرزوی سالمتی شما عزیزان، موارد با 

 .گرددبرگزار می ( LMS)از طریق سامانه مدیریت یادگیری ( مجازی)صورت الکترونیکی های پایان نیمسال بهآزمون از برخی حسب دستورالعمل برگزاری امتحانات دانشگاه صنعتی شاهرود، .1

الزم است این راستا  در .است؛ چنانچه دانشجو در آزمون شرکت ننماید، برای وی غیبت امتحانی ثبت شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود الزامیشرکت دانشجو در آزمون هر درس  .2

 .آزمون ها شرکت نمایند سیستم گلستان اخذ نموده و در موعد مقرر در 824برنامه امتحانی خود را از طریق گزارش دانشجویان محترم 

 .زمان انجام آزمون هر درس در سامانه توسط استاد، الزم است دانشجو به موقع و بدون تاخیر در جلسه آزمون شرکت نمایدباتوجه به تنظیم مدت .3

 .سامانه بارگذاری گرددای مدیریت شود که قبل از  پایان مهلت آزمون پاسخنامه در دهی به سواالت به گونهبندی دانشجو در پاسخزمان .0

 .ود دارد، اساتید محترم در جلسه آزمون جهت پاسخگویی به سواالت و مشکالت احتمالی دانشجو حضور خواهند داشت و امکان ارتباط دانشجو و استاد وج(LMS)حسب امکانات فراهم شده در سامانه  .5

گروه مربوطه /با مشکل یا اختالل مواجه گردد، دانشکده( LMS)داخل دانشگاه، برگزاری آزمون  در سامانه مدیریت یادگیری دلیل بروز شرایط ناخواسته نظیر قطع برق یا اینترنت در صورتیکه به .6

نی به دانشجویان، رساو اطالع( مدیریت امور آموزشی برای دروس کارشناسی و مدیریت تحصیالت تکمیلی برای دروس کارشناسی ارشد و دکتری)باید ضمن هماهنگی با حوزه معاونت آموزشی 

 . ماه اقدام نماید تیر 5لغایت   8نسبت به برگزاری آزمون مجدد در بازه 

 رسانی به استاد درس، بالفاصلهدلیل قطع برق منطقه زندگی خود دقیقاً در ساعت برگزاری آزمون، از حضور یا ادامه حضور در آزمون محروم گردد، الزم است ضمن اطالعدر مواردیکه دانشجو به .7

 (کدهدرخواست مکاتبات آموزشی داخل دانش: نوع درخواست)درخواست بررسی مشکالت آموزشی -پیشخوان خدمت سامانه گلستان درخواست بررسی توجیهات عدم حضور خود در آزمون را در بخش

برای این دسته از دانشجویان  آزمون مجددریزی شده، ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به برنامهمستندات ارائه اییدتگروه پس از بررسی درخواست دانشجو و درصورت /مدیریت دانشکده. الزم را بارگذاری نماید مستنداتثبت و 

جهت تعیین تکلیف ( انفرادی یا گروهیکتبی، شفاهی، آزمون )شیوه برگزاری آزمون مجدد . رسانی گردددانشجویان اطالع/به دانشجو( ماه تیر 5لغایت  4بازه  در)اقدام نموده و زمان دقیق برگزاری آزمون 

                                                                                         .باشدنمره نهایی دانشجو در اختیار استاد درس می
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