باسمه تعالی
اطالعیه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400-1401
(ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه میبد)
با آرزوی توفیق برای دانشجویان عزیز ،به اطالع میرساند:
بنابر مصوبه شورای آموزشی دانشگاه میبد ،مقرر گردید امتحانات نیمسال اول  1400برا ی دانشجویان دکتری بصورت ترکیبی از حضوری
و مجازی برگزار گردد؛ به این نحو که یک امتحان بصورت حضوری و سایر امتحانات بصورت مجازی خواهد بود.
این امکان باعث می شود دانشجویان عزیز با محیط دانشگاه ،اعضای هیات علمی و قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی از نزدیک آشنا
شوند .همچنین در مالقات با استاد راهنمای خود ،در باره موضوع رساله و ارایه پیشنهادیه ،گفتگو و مذاکره داشته و نسبت به رساله دوره
دکتر ی اهتمام و سعی بیشتر ی را مبذول نمایند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی گروه علوم قرآن و گروه حقوق دانشگاه میبد ،امتحانات حضوری در تاریخ های  9و  10بهمن ماه
برگزار خواهد شد و دانشجویان عزیز برای انجام امور اداری احتمالی از ساعت  8تا  9روزهای مشخص شده ،می توانند اقدام نمایند.
شروع امتحانات مجازی نیمسال اول  ،1400نیز برای همه مقاطع از تاریخ  25دی ماه  1400و در  5مقطع زماني -13 ،12-10 ،8-10
 15-17 ،15و 17-19خواهد بود.
جزئیات برگزاری امتحانات حضوری به شرح زیر است:
دانشجویان دوره دکتری ورودی  1399و  1400گروه علوم قرآن و حدیث:
دانشجو یان گرامی مقطع دکتر ی در هر دو رشته «علوم قرآن و حدیث» و «علوم و معارف نهج البالغه» الزم است ساعت  9صبح روز شنبه
مورخ " 9بهمن ماه" در دانشگاه حضور یابند.
 عناوین امتحانات حضوری به قرار ز یر است: .1دکتر ی علوم قرآن و حدیث  :1400آزمون فقه الحدیث /دکتر میرجلیلی
 .2دکتر ی علوم قرآن و حدیث  :1399آزمون نقد و بررسی مکاتب و روش های تفسیر ی  /دکتر حمیدیان
 .3دکتر ی علوم و معارف نهج البالغه  :1400آزمون مفاهیم اخالقی در نهج البالغه /دکتر حمیدیان
 .4دکتر ی علوم و معارف نهج البالغه  :1399آزمون معرفت شناسی دین  /دکتر عظیمی دخت
نحوه اجرای برنامه:
 -1امتحان (ساعت  10:45-9دقیقه) برگزار خواهد شد.
 -2دانشجو یان گرامی پس از آزمون ،میهمان شورای گروه هستند (ساعت  11الی  )12تا به صورت دوجانبه ،معارفه مختصر ی انجام پذیرد
و چنانچه نقد و پیشنهادی وجود دارد ،شنیده شود.
 -2ساعت  14:30-13دقیقه ،هر دانشجو در اتاق استاد راهنمای خود حاضر می شود تا ضمن صرف ناهار ،درباره موضوع رساله خود
گفتگو کند (بعد از این جلسه ،دانشجو یان گرامی در اختیار خود هستند).
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دانشجویان دوره دکتری ورودی  1400گروه حقوق:
دانشجو یان گرامی مقطع دکتر ی در هر دو رشته حقوق خصوصی و حقوق جزا الزم است در مورخ 10بهمن ماه راس ساعت  9صبح در
دانشگاه حضور به هم رسانند.
عناوین امتحانات حضوری به قرار ز یر است:
 .1دکتر ی حقوق خصوصی  :امتحان فقه استداللی  /1دکتر حمید روستایی
 .2دکتر ی حقوق جزا :امتحان اصول فقه  /دکتر اردوان ارژنگ
نحوه اجرای برنامه:
 -1 -1امتحان (ساعت  10:30-9دقیقه) برگزار خواهد شد.
 -2دانشجو یان گرامی پس از آزمون ،میهمان شورای گروه هستند ( حدود ساعت  11الی  )12تا به صورت دوجانبه ،معارفه مختصر ی
انجام پذیرد و چنانچه نقد و پیشنهادی وجود دارد ،شنیده شود.
 -3ساعت  14:30-13دقیقه ،هر دانشجو در اتاق استاد راهنمای خود حاضر میشود تا ضمن صرف ناهار ،درباره موضوع رساله خود
گفتگو کند (بعد از این جلسه ،دانشجو یان گرامی در اختیار خود هستند).
*نکات مهم جهت آزمون حضوری:
-1داشتن کارت تزر یق هر دو دوز واکسن کرونا برای حضور در دانشگاه الزامی است (در غیر این صورت ارائه نتیجه آزمایش منفی پی سی
آر الزامی است).
-2الزم است دانشجویان گرامی کارت دانشجو یی خود را در بدو ورود از انتظامات ورودی دانشگاه میبد تحو یل بگیرند.
-3ضمنا خوابگاه دانشجو یی از جمعه شب تا دوشنبه شب جهت اسکان دانشجویان آماده می باشد( .حتما نیاز خود به خوابگاه را در
تماس با کارشناس دانشکده ،اعالم کنید .شماره تماس03533212801 :خانم برزگر).
 -4نهار دانشجو یی در روز امتحان توز یع می گردد.
 -5الزم به ذکر است همه اعضای هیات علمی گروه در این تار یخ ،در دانشگاه حضور خواهند داشت.
*نکات مهم جهت آزمون های مجازی:
 -1امتحانات پایان ترم در سامانه آزمون دانشگاه میبد به آدرس  azmoon.meybod.ac.irبرگزار خواهد شد.
 -2نام کاربري در سامانه آزمون شماره دانشجو یی و رمز عبور کد ملی می باشد.
 -3امتحانات مجازی طبق برنامه ریزی ـ موجود در سامانه گلستان ـ و رأس ساعت مقرر برگزار خواهد شد و به جز تغییر اعالم شده در زمان
امتحان ،امکان تغییر تاریخ یا ساعت برای سایر امتحانات وجود ندارد .دانشجویان عزیز میتوانند از طریق گزارش  428سامانه گلستان،
برنامه امتحانات پایان ترم خود را دریافت نمایند.
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 -4سواالت هر درس حداقل  24ساعت قبل از شروع امتحان ،توسط استادان در سامانه آزمون بارگذاري شده و توضیحات الزم در مورد
تعداد سواالت و زمان آزمون برای دانشجویان مشخص میگردد.
 -5سؤاالت حسب نظر استادان مربوطه میت واند بصورت چندگزینه ای ،تشریحی و یا به صورت تلفیقی باشد که مدت زمان الزم برای
امتحان بسته به نوع سواالت و استانداردهای رایج و همچنین احتساب زمان الزم برای ورود به سامانه توسط استادان مربوطه مشخص
میشود.
ً
 -6در مورد سواالت تشر یحی حتما دانشجو یان به نحوه ارسال پاسخ ها که توسط استادان محترم مشخص میشود ،توجه نموده و بر این
ً
اساس عمل نمایند تا بعدا دچار مشکل در عدم در یافت پاسخ از جانب استاد نشوند.
(در خصوص پاسخهای تشر یحی که نیاز به ارسال تصو یر دارد توصیه می شود مطابق فیلم راهنمای شرکت در آزمون آنالین ،تصاویر را با
حجم کمتر ارسال نمایند).
ً
 -7دانشجویان محترم حتما قبل از شروع امتحان ،از شارژ گوشی ،لپ تاپ و اینترنت همراه خود مطمئن باشند.
 -8مدیر آموزش مجازی جناب آقای دکتر محمودیان ( )03533212212و جناب آقای آب پیکر ( )03533212306به عنوان
کارشناس آ موزش مجازی ،پاسخگوي دانشجویان عزیز در زمان برگزاري امتحانات و رفع مشکالت میباشند.
 -9شماره ارتباطی کارشناسان دانشکده جهت پاسخگویی در ساعات اداری نیز به شرح زیر است:
(دانشکده مهندسی خانم اسالمی ،03533212401 :دانشکده علوم انسانی خانم محمدی نیا ،03533212601 :دانشکده الهیات
خانم برزگر)03533212801 :
 -10فیلم های آموزشی مربوط به نحوه شرکت در آزمون مجازی نیز در صفحه پردیس مجازی دانشگاه میبد /بخش راهنمای دانشجویان/
راهنمای شرکت در آزمون آنالین قرار دارد.
 -11به منظور آمادگی بیشتر دانشجو یان جهت شرکت در آزمون های آنالین از تار یخ  15دی ماه یک آزمون آزمایشی در سامانه آزمون فعال
خواهد شد که دانشجو یان گرامی می توانند در آن شرکت نموده و مشکالت احتمالی را بررسی کنند.

آموزش دانشگاه میبد
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