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رئيس محترم دانشگاه پيام نور مركز/واحد...............
با سﻼم و احترام؛ پيرو دستورالعمل اجرايي ارزشيابي پايان نيمسال دوم سال تحصيلي  ١٣٩٩-١٤٠٠به شماره /٣/٦٩٢٥٢د مورخ
 ٩٩/١٢/١٦مقتضي است ضمن رعايت مفاد دستورالعمل ،به نكات ذيل توجه گردد:
دروس بدون استاد :
 مطابق فايل پيوست با عنوان «دروس بدون استاد« تعداد  ١٣٧عنوان درس در نيمسال جاري فاقد استاد مي باشند كه ﻻزم
است در اين خصوص مراكز ارائه كننده درس با هماهنگي مديران محترم گروه حداكثر تا  ١٤٠٠/٢/٧تعيين تكليف
نمايند .با عنايت به اينكه بروزرساني سامانه ال ام اس در مورخ  ١٤٠٠/٢/٨انجام مي شود براي دروسي كه تا آن تاريخ
استاد اختصاص داده نشده اطﻼع رساني شيوه ارزشيابي از طريق سامانه ال ام اس فراهم نخواهد بود.
دروس بدون منبع :
 مطابق فايل »دروس بدون منبع « كه پيوست مي باشد تعداد  ٩٨٤عنوان درس بدون منبع در اين نيمسال ارائه شده است
كه ﻻزم است مراكز ارائه دهنده درس با هماهنگي مديران گروه به اساتيد اين دروس اطﻼع رساني نمايند كه قبل از
شروع بازه امتحانات و حداكثر تا  ١٤٠٠/٣/١٠نسبت به اخذ آزمون از دانشجويان اقدام نمايند.

شيوه ارزشيابي اساتيد:

 مطابق بند  ٣دستورالعمل اجرايي ارزشيابي نيمسال دوم  ، ١٣٩٩-١٤٠٠برگزاري آزمون فقط از طريق سامانه LMS
استان امكانپذير است و استفاده از ساير سامانه ها و پيام رسانها مجاز نمي باشد ضروري است در اين خصوص و موارد
ذيل اطﻼع رساني كامل به اساتيد به نحو مقتضي انجام پذيرد..
 به اساتيداطﻼع رساني شودكه مطابق فايل راهنماي پيوست ،در قسمت اخبار هر درس ،خبر جديدي مبني بر اعﻼم شيوه
ارزشيابي پايان نيمسال تا قبل از  ١٤٠٠/٢/٧درج نمايند .همچنين درتاريخ آزمون ،حتماًدردسترس بوده ودرصورت
امكان درمركز حضورداشته باشند.
 اطﻼعيه ها ودستورالعمل هاي مرتبط با اساتيد و همچنين فايلهاي تصويري راهنماي طراحي آزمون در قسمت تابلو
اعﻼنات سامانه  LMSگذاشته خواهد شد لذا ضروري است به كليه اساتيد اطﻼع رساني گردد حتماً به مواردي كه در
تابلوي اعﻼنات درج مي شود توجه نمايند.
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 به منظور پيشگيري از اختﻼل و كندي سرعت سامانه ال ام اس در جلسه امتحاني ،پيشنهاد مي گردد براي دروس با آمار
باﻻ ،قبل از بازه ي زماني امتحانات در ساعت هايي با ترافيك مراجعه كمتر )از ساعت  ٤تا  ٨بعد از ظهر( آزمون برگزار
گردد كه در اين صورت ﻻزم است به دانشجويان درس ،به نحو شايسته اطﻼع رساني شود تا حقي از ايشان ضايع
نگردد .همچنين در فايل پيوست با عنوان »آمار هر درس در جلسه امتحاني« ،دروس با آمار بيشتر از  ٤٠٠نفر با رنگ
متمايز مشخص گرديده است كه مي تواند براي اجراي اين بند مورد استفاده قرار گيرد.
 به اساتيد اعﻼم گردد مستندات مربوط به ارزشيابي اين نيمسال را تا پايان نيمسال بعد نگهداري نمايند تا امكان
پاسخگويي به اعتراضات احتمالي دانشجويان وجود داشته باشد.
 در صورتي كه كارتحقيقي براي آزمون يك درس انتخاب گردد ﻻزم است براي آن درس آزموني طراحي شود كه
در متن سوال  ،موضوع كارتحقيقي لحاظ شود
 آزمونها ترجيحاً به صورت تستي طراحي گردد و در صورت طرح سوال به صورت تشريحي ،ﻻزم است اساتيد با
دانشجويان جهت ارسال پاسخنامه مساعدت ﻻزم را داشته باشند.
 پيرو اطﻼع رساني هاي قبلي ﻻزم است آزمونها به صورت هرسوال در يك صفحه طراحي گردد و از مقدار دهي تعداد
دفعات مجاز شركت در آزمون خودداري شود.

اطﻼع رساني به دانشجويان:
 مراكز و واحدها موظف هستند موارد ذيل را به نحو مقتضي به دانشجويان اطﻼع رساني نمايند:
 -١تأكيد بر مراجعه به  LMSجهت كسب اطﻼع از نوع ارزشيابي تعيين شده توسط استاد .
 -٢قرار دادن فايلهاي آموزشي ورود به آزمون در وب سايت مركز و اطﻼع رساني به دانشجويان
 -٣اطﻼع رساني در خصوص لزوم تسويه حساب مالي جهت دسترسي به گزارش هاي سيستم نظير كارت آزمون
)گزارش  ، (٤٢٨برنامه درسي )گزارش  (٤٢٣و مشاهده نمرات.
ستاد امتحانات مركز:

 با توجه به اينكه در بازه ي امتحانات ،دانشجويان فاقد امكانات ارتباطي و همچنين ساير دانشجوياني كه با مشكل و
خطاي سيستم مواجه مي شوند و يا امكان ارتباط با استاد برايشان مقدور نيست به مراكز و واحدها مراجعه مي كنند
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ﻻزم است تدابيري جهت استقرار كارشناسان پاسخگو در فضاي مستقل نظير كﻼس مجزا يا محدوده اي از سالن اتخاذ
گردد تا ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي ،به مشكﻼت دانشجويان پاسخ داده شود .بديهي
است استقراركارشناسان درمركز/واحد مي بايست بر اساس آمار دانشجويان در هر جلسه آزموني باشد.
فراهم ساختن امكانات ﻻزم براي دانشجوياني كه امكانات مربوط به ابزارهاي ارتباطي را ندارند:
 مطابق بند  ٨دستورالعمل ﻻزم است در بازه ي زماني امتحانات براي دانشجوياني كه امكان استفاده ازابزارهاي ارتباطي
مورد نياز جهت آزمون را ندارند امكاناتي نظير كامپيوتر  ،اينترنت  ،در نظر گرفتن مراقب ،اختصاص فضا با رعايت
پروتكل هاي بهداشتي پيش بيني گردد .همچنين ضروري است آماده سازي و بروزرساني سيستم هاي مورد استفاده
دانشجويان جهت برگزاري آزمون صورت پذيرد.
ثبت نمرات:

 نمرات اين نيمسال مي بايست بر مبناي ١٢و حداكثر تا تاريخ اعﻼم شده در تقويم آموزشي ثبت گردد .در صورتي كه
ميانترم در سيستم ثبت شده باشد همانند گذشته با در نظر گرفتن تاثير مثبت ،نمره نهايي از جمع نمره پايان ترم و ميان
ترم محاسبه مي گردد .چنانچه نمره ميانترم براي دانشجو ثبت نشده باشد ضريب  ١٠/٦به صورت سيستمي و اتوماتيك
اعمال مي گردد .ﻻزم به يادآوري است بر اساس تقويم آموزشي سال ) ١٣٩٩-١٤٠٠پيوست( ،ثبت نمرات تشريحي
حداكثر تا  ١٤٠٠/٤/١٦و نمرات دروس دو ترمه حداكثر تا  ١٤٠٠/٧/٢٩مي باشد .

