پرسشهای متداول ارزشیابی پایان نیمسال دوم 98-99
* آیا عدم حضور دانشجو در جلسه ارزشیابی در بازه زمانی برنامه امتحانات كه با هماهنگی با استاد در مورد نحوه آن ،اقدام شده
است ،منجر به ثبت غیبت خواهد شد؟
بله ،فقط در صورتیکه مدرس قبل از تاریخ اعالم شده ،نسبت به ارزیابی اقدام كرده باشد ،نیازی به حضور نیست.
🌸
* آیا تمامی امتحانات در این نیمسال به صورت ارزشیابی غیرمتمركز و غیرحضوری توسط اساتید صورت می گیرد؟
بله .با هر روشی كه استاد ،مركز یا استان تعریف می نماید .
🌸
* تکلیف دانشجویانی كه امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز جهت ارزیابی را ندارند ،چیست؟
این دسته از دانشجویان می بایست ،حداكثر تا تاریخ  99/3/11موضوع را به مركز /واحد محل تحصیل خود اعالم كنند.
🌸
* آیا سوابق و مستندات ارزشیابی نمرات ،بایستی نزد اساتید باقی بماند؟
بله ،الزم است تمامی مستندات نزد مدرسین محفوظ بماند تا در صورت نیاز به اعتراض دانشجو رسیدگی شده و به مركز/واحد ارائه
گردد.
🌸
* در صورت عدم تسویه شهریه ،آیا امکان حضور در ارزشیابی و ثبت نمره برای دانشجو وجود دارد؟
خیر .دانشجو موظف به تسویه حساب کامل شهریه خویش می باشد.
🌸
*آیا امکان انجام ارزشیابی در زمانی غیر از زمان مطابق با پرینت انتخاب واحد ممکن است؟
بله آزمون ها كامال در اختیار اساتید محترم می باشد.
🌸
*برنامه پیام من حق عضویت می خواهد؟
اپلیکیشن پیام من برای امتحانات از طریق گوشی خواهد بود .در نسخه  29به بعد حق عضویت جهت شركت در آزمون حذف شده
است .برنامه خود را بروزرسانی كنید .حق عضویت تنها جهت استفاده از بقیه قابلیتهای اپلیکیشن پیام من می باشد.

🌸
*وضعیت كسانی كه «تغییر محل آزمون» داده اند چه خواهد شد؟
باتوجه به بی معنی بودن تعیین محل آزمون امکان لغو در سامانه گلستان ایجاد می شود و ضمنا مبالغ به حسای دانشجو عودت
داده می شود.
🌸
*آخرین مهلت ثبت نمره ارزشیابی حداكثر تا چه زمانی است؟
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