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  چكيده

امتحانات در طول دوران تحصيل در دانشگاه همواره جزو  
پر اهميت ترين دغدغه هاي دانشجويان بوده است كه در 

ترم معموال از اهميت بيشتري اين ميان، امتحانات پايان
. اندهم براي دانشجويان و هم براي اساتيد  برخوردار بوده

ي اين مقاله، بررسي وضعيت برگزاري هدف از ارائه
  .باشدترم و دردانشكده مهندسي ميتحانات پايانام

  طرح مسئله
-ن، دانشكده براي برگزاري امتحانات پايا94در ترم پاييز 

گذاري رندوم براي چينش دانشجويان و ترم، از شماره
ها استفاده كرد كه در نوع جلوگيري از تقلب در كالس

شود  ي نو و جالبي بود اما باز هم نتوانست باعث خود  ايده
ترم در سالمت كامل و به دور از تقلب امتحانات پايان

ها در طي روزهاي  گذاريبرگزار شود، زيرا اين شماره
نخست برگزاري امتحانات از پشت صندلي هاي برداشته و 

به عالوه اين كه . جا شدنديا توسط دانشجويان جابه
هاي دانشكده مشكالت خاص برگزاري امتحانات در كالس

توان به اين ها ميبه دنبال دارد كه از جمله آن خود را
موضوع اشاره كرد كه سر و صداي ناشي از حضور ساير 
دانشجويان و كاركنان دانشكده از داخل راهروهاي 
دانشكده به داخل كالس وارد شده و آرامش دانشجويان را 

  .زنددر حين برگزاري امتحان  بر هم مي
  
  

  
  حل هاي پيشنهاديراه
هاي دانشكده مهندسي از لحاظ توجه به اينكه كالسبا 

اند، اين ساختاري براي برگزاري امتحانات طراحي نشده
ها، محيطي شود كه همانند ساير دانشكدهنياز احساس مي

ترم در نظر گرفته جداگانه براي برگزاري امتحانت پايان
شود كه در آن مشكالت فوق الذكر مرتفع شده و 

ند با آرامش خاطر كافي در جلسه امتحان دانشجويان بتوان
همچنين براي تعيين شماره صندلي . حضور پيدا كنند

دانشجويان، ميتواناز سايت دانشكده كمك گرفت بدين 
گذاري معني كه قبل از برگزاري هر امتحان، شماره

صندلي ها در سايت دانشكده قرار داده شود تا دانشجويان 
ود را در سالن امتحانات بتوانند با آرامش محل صندلي خ

  .از قبل مشاهده كنند
  روش اجراي پيشنهاد

روش پيشنهادي بدين شرح است كه محيطي جدا از 
ترم ها براي برگزاري امتحانات پايانفضاي آموزشي كالس

ترم در نظر گرفته شود،  با توجه به اينكه امتحانات پايان
- مي انجامد،معموال بيش از دو تا سه هفته به طول نمي

توان در ساير روزهاي سال،  از اين فضا، براي  استفاده 
هاي علمي اساتيد، دانشجويان تحصيالت تكميلي و انجمن 

  . استفاده نمود
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