نام استاد

روش ارزشیابی

نحوه ارزشیابی پایان ترم تمام دروس اینجانب در دانشگاههای پیام نور گچساران و باشت

آخرین مهلت ارسال فایل کارتحقیق ۱۰/۴/۹۹
:تهیه فایل درخواستی به یکی از روش های زیر
دستنویس ،ورد ،پاورپوینت ،پی دی اف

:ارسال فایل به یکی از روش های زیر
 lmsواتساپ  ،ایمیل و سیستم
شماره واتساپ ۰۹۱۷۳۴۲۴۹۵۱
 samad.ranjbar55@yahoo.comایمیل
Samadranjb@pnu.ac.ir
:کارتحقیق
صمدرنجبر

.دانشجویان محترم یکی از موارد زیر را به دلخواه برای امتحان پایان ترم انتخاب کنید
خالصه نویسی کتاب حداکثر  ۳۰صفحه ۱.
پاورپوینت یکی از فصل های کتاب یا قسمتی از یک فصل کتاب با هماهنگی مدیر گروه واتساپی ۲.
مربوط به هر درس
طراحی  ۱۵سوال ۴جوابی با پاسخ صحیح از کل کتاب با هماهنگی مدیرگروه واتساپی بطوریکه ۳.
سوال تکراری نباشد و امتحان انالین در تاریخی که دانشگاه مشخص کرده ودربرگه انتخاب واحد
 .دانشجویان ثبت شده است
با توجه به شرایط ویروس کرونا و وضعیت بوجودآمده و همینطور به مناسبت عیدفطر  ۸نمره ۴.
.میانترم برای همه دانشجویان محترم لحاظ خواهد شد
دانشجویان محترم سعی کنند روشی را انتخاب کنند که نیاز کمتری به مراجعه به کتابخانه ،کافی ۵.
نت و سایر مکانهای عمومی باتوجه به ویروس کرونا داشته باشید و الویت اول را سالمتی خود
.وخانواده در نظر بگیرید
ارزشیابی بر اساس کیفیت کار تحقیق خواهد بود :شیوه طراحی سواالت ،خوانا بودن نسخه های (
)دستنویس ،انسجام موضوعات و مطالب ،روش طرح و تشریح مطالب
:قابل توجه دانشجویان گرامی
:ذکر مشخصات زیر در اولین صفحه فایل ارسالی الزامی است
مرکز دانشگاهی ،عنوان درس ،نام و نام خانوادگی ،رشته تحصیلی و شماره دانشجویی

بابک مظفری

محبت صالحی

آزمون تشریحی
آزمون آنالین ازطریق
Lms.kb.pnu.ac.ir

زلیخاطوری زاده

برگزاری آزمون تستی آنالین ازطریق اپلیکیشن پیام من طبق کارت آزمون گزارش4۲۸
🌷 باسالم خدمت دانشجویان گرامی
باتوجه به حاکم بودن شرایط خاص ناشی ازبیماری کووید ۱۹ارزشیابی دانشجویان درنیمسال ✍
دوم سال تحصیلی  ۹۸-۹۹به صورت مجازی جایگزین آزمون پایان ترم حضوری دردانشگاه گردیده
 :است
🏻👇🏻👇🏻👇:الزم است دانشجویان عزیز و ارجمند به نکات ذیل توجه فرمایند
درقالب آزمون آنالین،فعالیت وحضوردرکالس،آزمون ( کلیه فعالیت های مربوط به ارزشیابی۱-
حتما و حتما باید در ).قابل قبول می باشد  pdfتشریحی،کارتحقیقی ویاهرفعالیت دیگری صرفا درقالب
vc(lms.kb.pnu.ac.irسامانه الکترونیکی
.به منظورثبت سوابق وارایه گزارش مستند به استان و سازمان مرکزی انجام گیرد
توجه :آن دسته از دانشجویانی که امکان ارتباطی الزم را ندارند می توانند ازطریق هم کالسی های ✍
.ارسال نمایند  lmsخود و یا مراجعه به دانشگاه فعالیت های ارزشیابی خود را در سامانه الکترونیکی

محمودانصاری

ارزشیابی دانشجویان با شیوه انتخابی اساتید تا ده روز قبل از تاریخ آزمون پایان ترم با آگاهی ۲-
دانشجویان از گزارش  ۴۲۸واساتید محترم از گزارش  ۴۶۴در سیستم گلستان می تواند انجام گیرد اما
نکته قابل توجه و مهم اینکه اساتید می بایست با مراجعه به گزارش۴۶۴سیستم گلستان از تاریخ آزمون
پایان ترم اطالع یابند و اساتید و دانشجویان راس تاریخ و ساعت از پیش تعیین شده به سامانه
.الکترونیکی مراجعه و آنالین باشند
توجه بفرمایید از آنجایی که اساتید می بایست سوابق ارزشیابی دانشجویان راحفظ داشته باشند فلذا ۳-
با رعایت  pdfحتما دانشجویان عزیز تکالیف انتخابی یا محوله بر اساس موضوع درس را در قالب
اینجانب ارسال بفرمایند  gimailاصول و ضوابط آیین نگارش تحقیق علمی به پی وی و
در اطالع  lmsاینجانب موارد مربوط به کلیه فعالیت های ارزشیابی را در سامانه الکترونیکی۴-
✍دانشجویان درس پزشکی
ثانوی بارگذاری خواهم کرد .ولی جهت اطالع:
قانونی"گزارش یک نمونه کالبدگشایی" یا یک موضوع مربوط به درس را به دلخواه در قالب تحقیق
.انجام دهند
دانشجویان درس حقوق تطبیقی "مقایسه تطبیقی دو نظام حقوقی) یا یک موضوع مربوط به درس ✍
✍دانشجویان درس داوری بین المللی "گزارش یک
را به دلخواه در قالب تحقیق انجام دهند.
نمونه حل و فصل اختالفات بین المللی از طریق داوری "یا یک موضوع مربوط به درس را به دلخواه

✍ دانشجویان درس پیشگیری از جرم "راههای پیشگیری از جرائم "
در قالب تحقیق انجام دهند.
✍ توجه:در
یا یک موضوع مربوط به درس را به دلخواه در قالب تحقیق انجام دهند.
 -۵توجه بفرمایید
انتخاب موضوعات دلخواه حتما قبال با اینجانب مشورت بفرمایید.
باسپاس فراوان محمود
مهلت ارسال و بارگذاری فعالیت های تکلیفی تا ۷خرداد  ۹۹می باشد.
🌹🌸🌹 انصاری ۳۰/۲/۹۹
 ..اطالعیه......اطالعیه
🎺🎺🎺🎺.....مهم......مهم
میان ترم همه ی دروس فیزیک ۲
فیزیک پایه  ،۲فیزیک  ،۲فیزیک عمومی  ،۲فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و(
)فیزیک()۲استاد گنجی پور
سیدحسین گنجی پور

روز چهارشنبه ۱۴خرداد ساعت ۲۲یا  ۱۰شب ،در نرم افزار
" پیام من"

برگزار خواهد شد ،سواالت تستی و فقط از ۹صفحه اول جزوه ،یعنی مباحث بردارها ،کمیت های
اصلی و فرعی ،قانون کولن و میدان الکتریکی خواهد بود .لطفا در جریان باشید و به دوستان خود
.اطالع رسانی کنید
سیدحمیدرمضانی

آزمون تشریحی ازطریق واتساپ

لیال آذریان

تشریحی از طریق واتسپ سوال ازشون میپرسم و طی زمان مشخص شده جواب رو میخوام بیان کنن

جمشیدعزیزی

سالم:انجام تکلیف برای دانشجویانی که درکالس درس الکترونیکی ومجازی حضور نداشتند.موضوع
خالصه کتاب امتحان باشرح توضیحات زیر واطالع رسانی برای سایر دانشجویان ...حداکثرفرصت
۲روز مانده به شروع امتحانات -۱- :پرهیز ازهرعملی که برای شما هزینه داشته باشد-۲-هدف انجام
تکلیف ورساندن ان به هرشکلی که برای شما کم هزینه باشد.ومیسر...درضمن تمام کسانی که بیش
ازدوجلسه درکالس فضای مجازی بودندبه شرط ارایه مستندات نیاز به انجام تکلیف ندارند.درضمن
برای دوجلسه ای ها هم نمره مثبت درنظر درنظرگرفته میشود.ازطریق واتساپ ویا سروش ویابه این
ایمیل به شرط کامل مشخصات خود ودرس.وعدم مشابهت باسایر
.azizi464@yahoo.comدانشجویان
دانشجویان دقت فرمایید کسانی که درکالسای الکترونیکی حضور نداشتند وبرای ++++++++++++:
آنها تکلیف درسی مشخص کردیم الزم است که به این نکات توجه کنند: .اوال صفحه اول رابه
مشخصات خود ودرس وترم و دانشگاه اختصاص بدهید.وبعد فصل فصل خالصه کنید وشماره گزاری
ودرپایان هرفصل نکات کلیدی راازنظرخود ونه کتابهای طالیی به رشته تحریر درآورید ودرپایان
یک صفحه رابه نتیجه گیری کلی اختصاص دهید.درضمن یک مقدمه کوتاه اما پرمفهوم برگرفته از
.کتاب هم بنویسید

حداکثر۱۰صفحه وحداقل۶صفحه باخط زیبا وتمییز بنویسید حتی اگرقلم شما -----------------------
.زغال باشد...موفق باشید
؛؛؛ شماره واتساپ وسروش وتلگرام ۰۹۱۷۷۴۴۰۳۱۳جمشید عزیزی ------------------------
.عضوهیات علمی دانشگاه
اطالعیه مهم وفوری:شماره  -۲سالم ودرود فراوان بردانشجویان گرام:نحوه ارزشیابی امتحان های
ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹توسط اینجانب .لطفا دقت کافی نماییدکه امتحانات به نحومطلوب
وبارعایت نکات مدنظر دانشگاه وبصورت غیرحضوری والکترونیکی وباکمترین هزینه صورت
گیرد.ضمنا بازتاکیدمیشودکه تکالیف محوله وکارهای تحقیقی حداکثرتاسه روز قبل ازشروع امتحانات
پایان ترم به صورت غیر حضوری وازطریق شبکه های اجتماعی واتساپ وسروش
ارسال نمایید.به امید موفقیت وتبریک پیشاپیش عیدسعید فطر وقبولی azizi464@yahoo.comوایمیل
طاعات وعبادات....جمشید عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور........نحوه ارزشیابی وفعالیت
ها-۱-:روش تحقیق (کارتحقیقی)-۲-مقدمات روش تحقیق کمی وکیفی (کارتحقیقی)-۳-روش تحقیق
کمی وکیفی (کارتحقیقی)-۴-پژوهش های عملی وانفرادی(پروژه)-۵-ارزشهای دفاع
مقدس(کارتحقیقی)-۶-ابعادحقوقی دفاع مقدس (کارتحقیقی)-۷-روان شناسی اجتماعی
کاربردی(کارتحقیقی)-۸-مشاوره وازدواج(تکلیف+کارتحقیقی)-۱- -----------------روانشناسی
خانواده (حضوردرکالس مجازی+امتحان تستی)-۲-خانواده دراسالم(حضوردرکالس مجازی+امتحان
تشریحی)-۳-تربیت رسانه (حضوردرکالس مجازی+امتحان تستی)-۴-روانشناسی علم
النفس(حضوردرکالس مجازی+امتحان تستی)-۵-ارتباط انسانی (حضوردرکالس مجازی+امتحان
تستی)-۶-جامعه شناسی آموزش وپرورش(حضوردرکالس مجازی+امتحان تشریحی)-۷-روانشناسی
اجتماعی (امتحان تستی)-۸-تکنولوژی آموزشی(حضوردرکالس مجازی+امتحان تستی)-۹-جامعه
شناسی سازمان ها(امتحان تشریحی)-۱۰-تعلیم وتربیت اسالمی(امتحان تستی)-----------------------
-۱حقوق خانواده دراسالم وایران(خالصه کتاب+حضوردرکالس مجازی)-۲-منطق(حضوردرکالسمجازی+خالصه کتاب)-۳-حقوق رسانه(خالصه کتاب+حضوردرکالس مجازی)-۴-حقوق مجازی
(خالصه کتاب+حضوردرکالس مجازی)-۵-روانشناسی سیاسی(خالصه کتاب+حضوردرکالس
مجازی)-----------موفق باشید.جمشید عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
زهره مرادیان

روش ارزشیابی که تعیین کردم تقریبابصورت مقاله تحقیقاتیه که براهردانشجویه موضوع تعیین شده
وبایدیه تحقیق چندصفحه ای انجام بده و پنج تا سوال تشریحی هم طرح شده که بایداونهاروپاسخ بدن
.بفرستن pdfوتا۱۰خردادهردورودرفایل
با سالم و عرض ادب

فریده باقرزاد ه

:نحوه اریابی از دانشجویان
هر درسی  ۵تا سوال تشریحی به عنوان تکلیف....عالوه بر این انجام تحقیق اختیاری
با تشکر باقرزاده
:قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد صیفوری درس دارند

بتول صیفوری

از ساعت  ۸صبح روز  ۲۵اردیبهشت  lmsدر تمام دروس امتحانات تشریحی از طریق سیستم _۱
ماه  ۱۳۹۹شروع شده و تا ساعت  ۲۳شب  ۱۰خردادماه ادامه داشت .تمام عزیزانی که پاسخنامه را
ثبت شده که روز امتحان همان نمره  lmsارسال کردند برای آنان نمره ای در سیستم  lmsاز طریق
.در گلستان به عنوان نمره ی نهایی برایشان ثبت می شود
در روز  ۱۰خرداد ،پاسخهای خود را lmsبرخی از دوستان بعد از اتمام مهلت ارسال از طریق _۲
از طریق واتساپ برای استاد ارسال کردند که برای آنان هم روز امتحان نمره ای با در نظر گرفتن
.تاخیرشان ثبت خواهدشد

آن دسته از دانشجویانی که از طریق این اطالعیه تازه متوجه شده اند و به هر دلیلی موفق به _۳
شرکت در امتحان نشدند لطفا مشخصات زیر را از طریق پیامک یا واتساپ به شماره ی
.استاد()۰۹۱۳۳۴۳۶۰۶۴ارسال نمایند
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
نام درس
کد درس
نام دانشگاه

در پناه حق سربلند و پیروز باشید
حوه ارزشیابی درس مدیریت رفتار سازمانی [۸:۵۷, ۲۰/۳/۱۳۹۹] Ahmad Ansari:

از یک فصل از کتاب(انتخاب فصل با هماهنگی ادمین)  wordتهیه یک فایل دست نویس یا
:فایل ارسالی شامل مشخصات زیر باشد
نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ،نام مرکز ،موضوع فصل

+
ترجمه یک صفحه از مقاله ارسالی طبق تقسیم بندی مشخص شده
)بعد از ترجمه یک ویس از توضیح ترجمه آماده شده بفرستین قبل از شروع خودتون رو معرفی کنید(
احمدانصاری

با سالم خدمت دانشجویان [۸:۵۷, ۲۰/۳/۱۳۹۹] Ahmad Ansari:
تکالیف ،دستنویس یک فصل و ۲۰تست چهار گزینه ای همراه با جواب
نماینده کالس الناز شریفی ارخلو
با سالم خدمت دانشجویان [۸:۵۷, ۲۰/۳/۱۳۹۹] Ahmad Ansari:
تکالیف برا امتحان
دستنویس یک فصل ونقد عدالت اجتماعی در ایران ومقایسه آن با کشورهای توسعه یافته
نماینده کالس محمد علی پور
با سالم خدمت دانشجویان [۸:۵۸, ۲۰/۳/۱۳۹۹] Ahmad Ansari:
تکالیف برا امتحان دستنویس یک فصل ونقد عدالت اجتماعی در ایران ومقایسه آن با کشورهای توسعه
یافته
با سالم خدمت دانشجویان [۸:۵۸, ۲۰/۳/۱۳۹۹] Ahmad Ansari:

تکالیف برا امتحان
دستنویس یک فصل ونقد عدالت اجتماعی در ایران ومقایسه آن با کشورهای توسعه یافته
نماینده کالس محمد علی پور
تکالیف ،دستنویس یک فصل و ۲۰تست چهار گزینه ای همراه با جواب
نماینده کالس الناز شریفی آرزو
پول وارز وبانکداری
با سالم خدمت دانشجویان
تکالیف برا امتحان
دستنویس یک فصل ونقد عدالت اجتماعی در ایران ومقایسه آن با کشورهای توسعه یافته
نماینده کالس محمد علی پور
آموزش مهارتهاي حرفه ای
باسمه تعالی
ارزیابی پایانی دروس مرکز گچساران
قابل توجه دانشجویانی که با اینجانب درس دارند:
 .۱برای ارزیابی پایانی دروس ،روی سامانه آموزش الکترونیکی تکلیف گذاشته شد.
 .۲برای دروس نظریه و نقد ادبی ،مطالعات زبانی در متن ادبی ،شاهنامه و بیهقی ،الزم است هر
دانشجو یک طرح درس مبتنی بر زمان بندی و ارائه مفاهیم کلیدی ارسال کند.

سیدعلی سراج

 .۳دانشجویانی که درس نظم و نثر عربی دارند ،الزم است از فصل سوم کتاب ،اشعار یا متون
منتخب از یکی از شاعران و نویسندگان معاصر عرب را که در این کتاب معرفی شده اند ،ترجمه و
تجزیه و ترکیب کنند و بفرستند.
شایان ذکر است توضیحات تکمیلی نیز در سامانه آموزش الکترونیک استان در صفحه هر درس نیز
قید شده است.
نکته :دانشجویان درس نظریه و نقد ادبی می توانند به جای طرح درس ،به دلخواه از اشعار
نیمایوشیج ،شاملو ،سپهری ،اخوان ،آتشی ،احمدرضا احمدی ،رضا براهنی ،باباچاهی ،امین پور،
سید حسنحسینی و شفیعی کدکنی ،دو یا سه قطعه شعر را انتخاب کرده و بر مبنای نظریه نقد
فرمالیستی و ساختارگرایی نقد کنند.
همچنین از آثار صادق هدایت ،دولت آبادی ،عباس معروفی و گلشیری نقد روانکاوی انجام دهند.

 درود-ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما همکار عزیز و ارزشمندبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما
حمزه عرب پور

احتراما در راستای مصوبات دانشگاه پیامنور ،مطالب آموزش مجازی دروس ارائه شده دانشگاه
پیامنور به اینجانب( با امعان نظر به سرفصل دروس و مصوبات دانشگاه ) به شرح ذیل حضورتان
:ارسال میشود

بدین ترتیب که در هر (.کالسها وفق آیین نامه و مطابق برنامه هفتگی آموزشی تشکیل گردید۱-
 lsmروزی که مطابق برنامه هفتگی درس موردنظر برقرار است تدریس بصورت آنالین در سامانه
انجام میشود و تا بحال برای دروس یک واحدی  ۳جلسه ودروس  ۲واحدی  ۵جلسه مجازی آنالین
)برگزار شده است
جهت ارزشیابی دانشجویان برای هر جلسه در کنار تدریس ،لینک تکلیف اعمال گردیده تا ۲-
.دانشجوها تکلیف خود را در قالب پی دی اف در سایت اعمال نمایند
برای هر درس در تاریخ مقرر لینک آزمون آنالین تعریف شده است و مطالب به دانشجویان اطالع ۳-
.رسانی گردیده است
جهت سهولت دسترسی دانشجویان محترم به مطالب ،ارسال اطالعیه ها ،و پاسخ به سواالت و ۴-
گروه واتس اپ تشکیل گردیده است و راهنمایی  lmsابهامات در خصوص سایت و...در کنار سامانه
.دانشجویان از این طریق انجام میگیرد
دانشجویانی که بهر علت به اینترنت دسترسی ندارند ،ارشاد تا یا از طریق دوستان خود یا از ۵-
.طریق مسولین محترم دانشگاه مطالب آموزشی را پیگیری نمایند
طبیعتا به علت شیوع ویروس کرونا کلیه ،نظر به اینکه فعالیتهای آموزشی مرکز مختل گردیده ۶-
است و حضور دانشجویان در مکانهای عمومی مانند کتابفرشی ها وکافی نت ها مشکالتی را بهمراه
دارد لذا این امرمورد توجه و نهایت همکاری را در خصوص ارزشیابی با استفاده از شیوه های دیگر
.و ارفاقهای الزم به دانشجویان در نمره پایانی مدنظر خواهد بود

نهایت امر اینکه تا بحال بحمد خدا و زحمت مسولین همه مسایل آموزشی انجام و سابقه آن در سایت
موجود و هیچ موجبی برای عدم دسترسی دانشجویان محترم به محتواهای بارگذاری شده وجود ندارد
و چنانچه هرکدام از دانشجویان محترم سوالی داشته باشند از طریق گروه های فضای مجاری مطرح
.و مشروحا توضیح خواهم داد
در پایان به رسم ادب الزم میبینم از زحمات همکاران معزز ومکرم آقایان
مهندس پلوان
جناب انصاری
جناب شیخی
جناب رشیدی
که در این مدت بحق شبانه روزی پاسخگو و راهنمای اساتید و دانشجویان بودند کمال تشکر را داشته
.باشم
سپاس از زحمات شما -امیرحمزه عرب پور
عسکرانصاری

برگزاری آزمون ازطریق اپلیکیشن پیام من

