
 
 

 1399-1400ضوابط برگزاری کالس ها و امتحانات پایان ترم دانشجویان به صورت مجازی در سال تحصیلی 

 

با توجه به برگزاری کالسها و امتحانات پایان ترم دانشجویان به صورت الکترونیکی و مجازی  و براساس تصمیمات شورای گروه 

 فعالیتها در این ترم به این صورت خواهد بود:زبان های خارجی کالج بین الملل نمره دهی و وزن 

 ارزشیابی مستمر در طول ترم )شامل تکالیف و تمامی فعالیتهای دانشجو در طول ترم( % 60

 امتحان کتبی پایان ترم % 20

 ارزیابی شفاهی انفرادی از دانشجو % 20

 12نمره برای ارزشیابی شفاهی انفرادی،  4ن ترم، نمره برای امتحان کتبی پایا 4نمره دانشجو،  20به عبارت دیگر، از مجموع 

 نمره برای ارزشیابی مستمر در طول ترم خواهد بود.

 در مورد ارزیابی تکالیف ارسالی توسط دانشجویان، کامل بودن تکالیف، درستی پاسخها، و ارسال به موقع مدنظر قرار گیرد. -

ماهنگی نماینده دانشجویان برای هر دانشجو از قبل وقت را هماهنگ در مورد ارزیابی شفاهی انفرادی از دانشجو، اساتید با ه -

دقیقه این کار را انجام دهند. از فرصت ارزیابی شفاهی، هم برای ارزیابی علمی دانشجو از  10در  صورت تصویریمی کنند و به 

 ل ترم استفاده نمایید. مطالب پوشش داده شده در سرفصل، و هم برای تایید صحت تکالیف ارسالی توسط دانشجو در طو

پروتکل ارزیابی شفاهی انفرادی به این صورت باشد که پس از مقدمات و سواالت اولیه )که همه با نوع و ضرورت این سواالت  -

 دارند(: Icebreakerآشنا هستند و نقش 

: خالصه پاراگراف، قسمتی از یک متن و یا کل یکی از متن ها از دانشجو خواسته شود. لغات دروس پیش و عمومی

 (.Contextualizedتدریس شده در طول ترم به صورت رندوم از دانشجو پرسیده شود )ترجیحا به صورت 

شود، به همراه : خالصه مقاله یا قسمتی از یکی از مقاالت تدریس شده در ترم از دانشجو خواسته دروس تخصصی

 سواالت مرتبط با ترمینولوژی.

خالصه پاراگراف/متن به  Rاستاد  :)دانشکده پزشکی( دارند Lecture & Writingو  Readingاساتیدی که 

 از دانشجو بخواهند و ارزیابی کنند.  Mini-lectureیک  L&Wهمراه ترمینولوژی، و استاد 

ست و از این فرصت برای ارزیابی یادگیری دانشجو از مطالب تدریس شده در نی Speakingارزیابی شفاهی انفرادی، مصاحبه  -

طول ترم، و همچنین تطبیق سطح تکالیف ارسالی توسط دانشجو با آنچه مستقیما و به صورت رو در رو می سنجید، استفاده 

 می شود.

 ( نخواهد داشت. Listeningآزمون کتبی پایان ترم بخش شنیداری ) -


