
 بسمه تعالی

  98-99دوم پایان نیمسال  شرکت در آزمون های آنالین دستور العمل

 تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهبرای دانشجویان  LMSدر سامانه 

به اطالع   98-99سال تحصیلی دوم موفقیت برای دانشجویان عزیز در ایام امتحانات نیمسال سالمتی و ضمن آرزوی 

از تییاری  بصییورت الرترونیرییی و آنالییین مقییاطک رییاردانیر راری اسییی و راری اسییی ارییی  امتحانییات میی رسییان   

م  رج در سامانه سما برگزار امتحانی دانشگاه  و بر اساس برنامه  LMSاز طریق سامانه   05/05/99لغایت  16/04/99

غییر  دروس مقطک درتری با نظر اسیتاد محتیرم درس بصیورت رییوری ییا      . همچ ین امتحانات پایان ترم خواه  ی 

 ی .خواه   برگزارریوری 

 پایان نیمسال برای دانشجویان عزیز به صورت ذیل در سر مررله: یررت در آزمون های آنالین دستور العمل

 قبل از برگزاری آزمون مرحله -

 حین برگزاری آزمونمرحله  -

 آزمونبعد از برگزاری مرحله  -

ضمن مطالعه دقیق این دستور العملر مفیاد آن را در  توصیه اری  می یود ره به دانشجویان عزیز ت وین ی ه است و 

ایام برگزاری امتحانات به دقت رعایت نمای   تا با رمترین دغ غه فرری بتوان   این آزمونها را با موفقیت پشت سیر  

 بگذارن . 

در فاییل پیوسیت بارگیذاری     LMS نحوه یررت در آزمون های آنالین از طریق سیامانه  تصویری راه مای : تذکر 

  .ی ه است

پاسخ به سواالت درستی در  و صداقترعایت  درخود عزیز ما به دانشجویان می شود که  یقبل از هر چیز یادآور

آنهرا  عملکررد  برر   عدم نظارت های مستقیماحتمالی از  های سوء استفاده و عدم آنالین/غیر حضوری های آزمون

 .یمدانمی  و علمی یشخصیت این ویژگی های واالی منتسب بهدانشجویان خود را تمامی و   داریمایمان 

 

 آزمون: برگزاری قبل ازمرحله 

ر چ  گزی یه ایر ییفاهی و ...ر را از   رتبیی -ر نوع آزمون )تشریحیبایستی قبل از آزمون ارجم   یاندانشجو -1

  . استاد درس مربوطه استعالم نمای
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رسیا   و از اتصال بیه   نموده رسانی ا بروزبایستی قبل از آزمونر نرم افزارهای مورد نیاز ر یان عزیزدانشجو -2

   . نام راربری و رمز عبورر اطمی ان راصل ر)ع م فرامویی  LMS سامانه در خود راربری )ارانتر

خیود  بیرداری از پاسیا امه    به دوربین م اسب جهیت عری    بای دانشجو  رتبی-تشریحیبرای آزمون های  -3

 دایته بای .دسترسی 

ییفاهی برگیزار   -تشیریحی بصورت با تشایص و نظر استاد محترم درس ره  جهت یررت در آزمون هایی -4

  . بایدسترسی دایته تست ی ه از قبل بای  به میرروفون سالم و  یاندانشجو خواه  ی 

 میراهر بسیته ای ترنتیی   ای ترنیت بیا سیرعت م اسیبر ریام،یوترر ییار  تلفین ه       به  گرامی یاندانشجوالزم است  -5

-تشریحیآزمون  پاس  دهی به سواالتجهت  A4و وسایل نویتاری و چ  ین راغذ سفی   دسترسی دایته

م اسیب  ارتبیاطی  توصیه می یود تا ری  امریان ای ترنیت و تجهییزات     همچ ین  .  دایته بایرتبی در اختیار 

 نظییر پیی  بی یی نشی ه    اتفاقات از قبیل  برای  م،یوتررو یا را لپ تاپ موبایلر گویی یا رزرو )مثل جایگزین

 .دی ه یودیا قطعی برق محل اتصال خود ت ارک  Wi-Fiقطعی یا ر   ی ن سرعت ای ترنت 

 

 آزمون: حین برگزاریمرحله 

ر مرانی آرام بیرای پاسیاگویی   رافی برای ایجاد تمررز عزیز توصیه می یود ره دانشجویانقبل از هر چیز  -1

 .بگیرن در نظر  خود مونآزبه سواالت 

به با استفاده از رسا  راربری خود دقیقه قبل از یروع آزمون  15تا  10ر اقل  بایسترلیه دانشجویان می  -2

قبل از هر اق امی الزم است رتما م وی فارسیی را بیرای پاسی     و  ی هر login)وارد دانشگاه   LMSسامانه 

   نمایمربوطه رلیک و آزمون بر روی ع وان درس انتاا  نموده و س،   LMSدهی به سواالت در سامانه 

نحیوه   تصیویری  راه میای  قحه آزمون در زمان یروع آزمون مطیاب صفنمودن ر refreshپ  از رفرش )و 

ییررت  آزمیون   )فاییل پیوسیتر عمیل نمیوده و در     LMS یررت در آزمون های آنالین از طرییق سیامانه  

   . نمای

بیرای   وجیه را بیه هیی     LMSبه دانشجویان گرامی توصیه اری  می یود ره ورود خود بیه سیامانه    :1تذکر 

لحظه یروع آزمون مورول نر    چرا ره به خاطر ترافیک باالی یبره در آن لحظه ممرن است سیامانه بیا   

تاخیر به آنها اجازه ورود به محیط آزمون را ب ه  ره در این صورت ممرن اسیت دانشیجویان مقی اری از    

 زمان در نظر گرفته ی ه برای پاساگویی را از دست ب ه  .

http://sut.ac.ir/main/Articles/1834/HelpOnlineexam.pdf
http://sut.ac.ir/main/Articles/1834/HelpOnlineexam.pdf


م زله ریور ه یک سوال برتی ت و روی LMSامانه به فیای برگزاری آزمون در سدانشجو ورود  :2تذکر 

روییت   را و ییا بقییه سیواالت    ن هی  به هی  سوالی پاسی   دانشجو رتی اگر ) می یودزمون تلقی در جلسه آ

 . مای رن

باشی از زمان پاس  دهی به هر سوال را برای  الزم است زمانب  ی سواالترعایت  ضمنگرامی دانشجویان  -3

و در نظیر بگیرنی     LMSدر سیامانه  رتبییر و بارگیذاری آن   -تشیریحی تهیه تصویر از پاسا امه )در امتحان 

و ثبیت  طوری برنامه ریزی نمای   ره قبل از اتمام زمان هر سوال نسیبت بیه بارگیذاری پاسیا امه آن سیوال      

 اق ام نمای  .نهایی پاس  

ارسیالی   پاسیا امه در دانشجویان عزیز رتما الزم است سواالتی ره نیاز به بارگذاری پاسا امه می بای  در  -4

 .نمایی را قی   خود یماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی خود

 برای هر صفحه پاسیا امه ری ارثر   یانتوسط دانشجو LMSقابل بارگذاری در سامانه مح ویت رجم فایل  -5

از پاسا امه جهت راه  رجم فایل عر  تهیه ی ه دانشجویان ارجم    .می بای  ر Mb 1) مگابایت یک

 Paintگرفتیه ییا بیا اسیتفاده از برنامیه      Screen shotدر موباییل خیود      از عری  تهییه یی ه    می توانخود 

  .نمای  استفاده رام،یوتر و یا لپ تاپ خود در وی  وز   Snipping Toolیا

برای ریاه  رجیم   را مهارت الزم  ربا تمرین ها آزمونبرگزاری الزم است دانشجویان عزیز قبل از  تذکر:

رام،یوتر و گویی موبایل در )برخی از روش های راه  رجم تصویر در  نمای  تصویری رسب  های فایل

 .توضیح داده ی ه استرراه مای پیوست فایل 

ارتمیال  )در آزمون های چ  گزی ه ایرر و ییا  تصادفی بودن توزیک سواالت و گزی ه های صحیح با توجه به  -6

 نبه دانشجویارتبیر -ترتیبی و زمان ار سواالت توسط اساتی  محترم )در  سواالت تشریحی پیمایشیطراری 

اجت یا    و همرالس های خیود جی ا   عزیز توصیه اری  می یود ره از ارائه پاس  های خود به سایر دوستان

 نمای  . 

برای هر سوال در پیمای  ترتیبی و زمان دار سواالتر دانشجویان فقط در بازه زمانی اختصاص یافته  تذکر:

می توان   پاس  آنهیا را درج و ثبیت نمای ی  و پی  از اتمیام زمیان آن        تو به ترتیب نمای  و رویت سواال

داده و یا سوالر دانشجویان نمی توان   با مرور مج د در پایان آزمونر جوا /جوا  های قبلی خود را تغییر 

 .اصالح نمای  



ارتمیالی ریین   با توجه به ای ره هر گونه تبادل اطالعات بیین دانشیجویان و ییا تقلیب و سیوف اسیتفاده هیای         -7

و تعی ادی از تقلیب هیای     رص  و ثبیت یی ه و قابیل رهگییری اسیت      LMSتوسط سامانه  برگزاری آزمون

لیذا    رارتمالی را نیز خود اساتی  محترم دروس رین تصحیح پاسا امه ها چک نموده و متوجه خواه   یی  

 ده  . پاس مربوطه  های به سواالت آزمونخودیان به دانشجویان توصیه می یود ره یاصاً 

دانشجویانی در ه گام برگزاری آزمون یک درس/دروسی مرترب /در صورتیره محرز یود دانشجو تذکر:

در رارنامه آنها ثبت خواه   25/0نمره برای درس مربوطه مطابق آیین نامه آموزیی  رتقلب ی ه ان  ف/تال

با نمره بعی ی رسیب یی ه در آن    و این نمره به هی  وجه از رارنامه آموزیی دانشجو پاک نمی یود و  ی 

  درس نیز جایگزین نمی گردد.

 آزمون زمان و اعالم اتمام چ انچه در رین پاساگویی به سواالت و قبل از رلیک بر روی لی ک اتمام مرور -8

آزمون و قبل از در بازه زمانی  س،  و رکقطبه هر دلیلی دانشجو سیستم ر برق یا ای ترنت LMSتوسط سامانه 

در درس مربوطیه  آزمیون   طمج دا به محیمج دا وصل یود دانشجو می توان   ورد نظرآزمون م اتمام زمان

در بازه زمانی باقیمان ه بیه    Continue the last attemptو با رلیک بر روی درمه ی ه وصل LMSسامانه 

بارگیذاری    LMSدر سیامانه  رتبییر  -)در آزمیون هیای تشیریحی   تصویر پاسا امه را و  ده سواالت پاس  

 نمای .

در یرایط خاصی ره به خاطر ع م ثبات/ پای اری زیرساخت های ارتباطی )نظیر ای ترنتر برق و یا ارتمیال   -9

میررفون دانشجو و استاد و یا هر گونه ایرال ف ی غییر قابیل    /و یا ه فون /رام،یوترخرابی گوییر لپ تاپ

دانشجو برای با محیط آزمون قطک یود و  یی/دانشجویانیارتباط آنالین دانشجور LMSپی  بی ی در سامانه 

در ابت ا سعی یود ره پاسی   ره می یود  توصیهپاس  نامه ها دچار مشرل یود  ارسالسواالت و یا  مشاه ه

و در صیورت بیروز مشیرل بیه هیر دلییلر       ارسیال ییود   مربوطه محترم  /استادم رس sutها به آدرس ایمیل 

رانال های ارتباطی دیگر نظیر تلگرامر پاسا امه خود را از طریق دانشجو به ع وان آخرین راه رل می توان  

در نظر گرفته ی ه برای پاسی  دهیی سیواالت بیه ارانیت      امتحانی واتساپ و ... و فقط و فقط در بازه زمانی 

 .م رس مربوطه ارسال نمای 

اتساپ خیود  /وایمیل یا یبره تلگرامر LMSسامانه  رس محترم درس تمامی این پاسا امه ها را در م: توجه

 تا پایان مهلت ثبت نهایی نمرات رفظ و نگه اری خواه  نمود. 

در صورت بروز هرگونه مشرل و ع م دسترسی به استاد برای رل مشرل در جریان برگزاری ر دانشجویان   -10

 .می توان   از طریق ارتباط با دانشر ه خود نسبت به رل مشرل خود اق ام نمای   



 یماره تماس  با دانشر ه ها

             04133459431دانشر ه مه  سی مواد 

                      04133459149   دانشر ه مه  سی ییمی          

         04133459285دانشر ه مه  سی مع ن            

      04133459357دانشر ه مه  سی عمران            

     04133459352    دانشر ه مه  سی برق           

      04133459091   دانشر ه مه  سی پلیمر          

     04133459490   دانشر ه مه  سی نفت           

    04133458451    دانشر ه مه  سی مرانیک     

     04133458453  دانشر ه مه  سی پزیری       

      04133459072    دانشر ه علوم پایه مه  سی    

  04134249611مررز آموزیهای الرترونیری      

    04144552889  آموزیر ه ف ی ورزقان           

  

 آزمون:برگزاری بعد از مرحله 

 آزمونبرگزاری با محیط به هر دلیلی  /دانشجویانیاگر در بازه زمانی برگزاری آزمون آنالین ارتباط دانشجو -1

LMS  پاس  های خود را در سامانه    نتوان /دانشجویانقطک یود و دانشجوLMS    ثبت و یا بارگذاری نمای

 پی  از  ساعت  24ر ارثر تا    ارسال ر نتوان   نیز  ایاره ی ه در باالر 9)ب    فوق الذرراز طرق دیگر یا و  

اداره از طرییق ایمییل راری اسیان    مسیت  ات خیود را    همیراه بیا  درخواسیت     ی می توان آزمون  آن برگزاری

در مربوطه یماره تماس و آدرس ایمیل راری اسان )لیست    ارسال نمای به آنها تحصیالت ترمیلی آموزش/

 در صیورت فقیط  /دانشیجویان  دانشجوایین  در این صورت  ج ول انتهایی این دستورالعمل ارایه ی ه استر.

در آزمیون رییوری      ی دانشگاه میی توان توسط رمیسیون موارد خاص  ارسالیمست  ات درخواست و تائی  

 طبیق ییک   16/05/99لغایت روز پی   یی به مورخیه      11/05/99از روز ی به مورخه  همان درس/دروس ره

 .  یررت نمایبرگزار خواه  ی  در محل دانشگاه ی ه  اعالمبرنامه و تقویم از پی  

)متشرل از پزیران معتمی    رمیسیون پزیریتأیی   رلیه درخواست های رذف پزیری دروس فقط پ  از -2

برای رذف پزیری درسی ره بیه خیاطر بیمیاری در امتحیان      یانبود. لذا دانشجوابل بررسی خواه  ق راستان

رلییه می ارک و مسیت  ات الزم پزییری     درخواست خود را همیراه بیا   نهایی آن ریور ن ایته بای  بایستی 

اداره راری اسیان  به  طریق ایمیل از آن درس آزمونساعتر از تاری  برگزاری  72روز راری ) 3ر ارثر تا 



)لیست یماره تماس و آدرس ایمیل راری اسان مربوطه در ج ول ارسال نمای    تحصیالت ترمیلی آموزش/

ب یهی است ره پ  از گذیت مهلت سه روزه فوق الیذررر هیی     .انتهایی این دستورالعمل ارایه ی ه استر

 .درخواستی در خصوص رذف پزیری قابل پذیرش ناواه  بود

در طول ایام برگزاری آزمون های پایان نیمسال جیاری   سماسامانه اعتراض به نمره از طریق سیستم آموزیی  -3

ساعت پی  از ثبیت    48 ظرف م ت ر ارثرمی توان    لزومدر صورت عزیز دانشجویان فعال خواه  بود و 

و ت اعتراض خود نمیوده  از طریق با  رارنامه نیمسالر اق ام به ثب درس مربوطه و موقت نمره توسط استاد

اقی ام  ضمن بررسی اعتراضات دانشجویان در صورت لیزوم   اترقبل از ثبت نهایی نمردرس نیز استاد محترم 

سیاعته اعتیراض بیه نمیره از      48خواه  نمود. الزم بذرر است ره فرصت و ثبت نهایی نمرات به تج ی  نظر 

 وجه قابل تم ی  ناواه  بود.  زمان ثبت موقت نمره یروع ی ه و به هی

راری اسیی/راردانی از طرییق تمیاس بیا راری اسیان اداره آمیوزش و دانشیجویان مقیاطک          لیلطفا دانشجویان مقیاطک تحصیی  توجه: 

 تحصیالت ترمیلی از طریق تماس با راری اسان اداره تحصیالت ترمیلی موارد و مسایل آموزیی خود را پیگیری نمای  .

 راری اسان اداره تحصیالت ترمیلی راری اسان اداره آموزش

 آقای بهزاد اسماعیلی

راری اس آموزیی ریته های مه  سی مع نر ییمیر علوم پایه 

 و آموزیر ه ف ی ورزقان

         edu_esmaeli@sut.ac.ir 
 041-33459135 : یماره تماس

 عباس عب الهیآقای 

مرانیکر عمرانر موادرریته های مه  سی  راری اس  

برق پزیریر  

takmili_sahand@sut.ac.ir 
 041-33459131 : یماره تماس

 آقای جواد هایم زاده

راری اس آموزیی ریته های مه  سی برقر موادر پزیری و 

 مرانیک

edu_hashemzadeh@sut.ac.ir 
 041-33459129 :یماره تماس

 آقای خوش سلوک

 ریته های مه  سی ییمی راری اس

 علوم پایهو  نفت پلیمرر مع نر

takmili_sahand@sut.ac.ir 
 041-33459127 : یماره تماس

 خانم رارله میرزایی

پلیمرر ریته های مه  سی راری اس آموزیی  

نفت و عمران   

edu_mirzaei@sut.ac.ir 
 041-33459136 : یماره تماس
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 گرامی موفقیت برای تمامی دانشجویانسالمتی و تج ی  آرزوی ا ب

 تحصیالت ترمیلی دانشگاه ص عتی سه  /رل آموزش هادار

 


