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اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی در خصوص شیوه ارزشیابی نهایی نیمسال 

 98-99دوم سال تحصیلی 

، و ضیرورت فظ  سیالمت همه داناییاهیاز از همله دانااویاز   19-به تداوم شییو  بیمار  وووید  نظر

راسیاا  بشاینامه شیماره ها  ناشیی از ای  بیمار ، و در  واروناز و اسیااداز و با توهه به محدودیت

معاونت محارم آموزشییی وزارت علوم تحقیقات و اناور  مقرر شیید وه  08/03/99مورخ   35675/2

مقاطع واردانی و وارشیناسیی به ریورت  1398-1399ارزشییابی اایاز نیمسیال دوم سیال تحصییلی  

 غیرفضور  اناام گیرد.

یص اسااد و تصویب شورا  آزموز مقاطع تحصیالت تکمیلی )ارشد و دوار ( در رورت تاش -1

 ها  بهداشای بصورت فضور  قابل اناام است.داناکده و با رعایت اروتکل

ها  اقمار  بر شیییوه برگرار  آزموز اایاز نیمسییال تحصیییلی مقاطع مشالا در داناییکده -2

 تعیی اسیا  شیرایش شیهرسیااز و تصیویب شیورا  دانایکده با در نظر گراا  شیرایش بند ی   

 خواهد شد.

شیود وه تکیه بر نایاه ی  آزموز به عنواز ارزشییابی دانااو شیوه رحیحی ندوده و می تاوید -3

ها  دانایاویاز به شییوه در ارزشییابی غیرفضیور  مزم اسیت وه بشایی از ارزشییابی آموخاه

گیر  از تکوینی و به طور مسییامر در طول نیمسییال تحصیییلی و روزها  باقیمیانده و با بهره

 اناام گیرد.امکانات اضا  مااز  

اسییااد هر در  مرهع ارزیابی داناییاو در آز در  بوده و ارزشیییابی غیرفضییور  ترویب  -4

ها  ارزشییابی اسیت وه از بی  موارد لیل یا موارد دییر  به تایشیص اسیااد مانوعی از روش

 اناام خواهد شد:

هیا  اهرا  آزمونی  )ووییر( در هلسییات آموزش الکارونیکی بیا اسییاظیاده از قیابلییت -الا

 سامانه آموزش الکارونیکی یا سایر سامانه ها  ماابه.

هیا می توانید بیه عنواز هیا و تکلیااراییه تکلیا و تمری  برا  هلسییات در : تمری  -ب

 بشای از نایاه ارزشیابی اایانی مدنظر قرار گیرند.

هیا، امکیاز هیا  مشالا برا  یی  در : مانیاسییب بیا اهیداد برخی در تعریا اروژه -پ

گیاار  اهامیاعی هیایی ویه برا  اهرا  آنهیا نییاز  بیه نقل ایارییلیها و واگیاار  اروژهتعری

 نیست.      



 
 

ها  ها و ارسی  و ااسی اعالیت والسیی: فضیور و اعالیت در وال  به وی ه مایاروت در بح   -ت

 تواند به عنواز یکی از معیارها  ارزشیابی مورد اساظاده قرار گیرد.والسی می

تواند به عنواز ی  ارزشییابی شیظاهی شیامل مصیافده و ارسی  و ااسی  در بسییار  موارد می  -ج

 روش ارزشیابی در نظر گرااه شود.

ها  ریوتی و تصیویر  )اسیاظاده از دوربی  مدانی بر وب( با نظارت اسیااد در  اسیاظاده از شییوه  -چ

 برا  ارتقا  امنیت و رحت آزموز.        

تواند ی  گرینه ها  محاسیداتی میها  فل در منرل مشصیوریا برا  در اسیاظاده از آزموز  -ح

 مناسب دییر  برا  ارزشیابی دانااویاز باشد. 

ها  مایشص و با در نظر گراا  امنیت ها  آنالی  غیرفضیور  در قالب اروتکلبرگرار  آزموز  -د

ها  اه یا سیایر سیامانهمدیریت یادگیر  دانایی آزموز به عنواز ی  گرینه مناسیب دییر در سیامانه

 مااز  قابل اهرا است. 

ها  در ریورتی وه اسیااد در  از گرینه آزموز مااز  به عنواز ی  روش در ونار سیایر روش -5

 ارزشیابی اساظاده وند رعایت موارد لیل باید مدنظر قرار گیرد:

گلسیااز سیامانه    یآزموز، روز و سیاعت مندرج در برنامه اماحان   وز و سیاعت شیرو  برگرارر .1

 خواهد بود.

چند نوبت   یدر آزموز ط  ازیشیروت دانایاو  امکازدر ریورت ضیرورت و بنا به تایشیص اسیااد،   .2

به فداقل   ازیدانایاو   نایده برا  ینیب یا  لیشیود تا افامال از دسیت دادز آزموز به دم   میتنظ

 برسد.

را ندارند،    مااز  آزموز ها سامیبه س  یمشالا امکاز دسارس  لیوه به دم  ی انیدانااو     ❖

دانایاه اساظاده    وتریداناکده مربوطه از امکانات وامپ ی اماحانات با هماهنی امیتوانند در ا یم

 ونند.

 


