
 بسمه تعالی

  1400-1401 اول سال تحصیلی پایان نیمسال  شرکت در آزمون های آنالین دستور العمل

 تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهبرای دانشجویان  LMSدر سامانه 

تحصیلی سال اولموفقیت برای دانشجویان عزیز در ایام امتحانات نیمسال سالمتی و ضمن آرزوی  (1

از بصورت الکترونیکی و آنالین مقاطع کاردانی وکارشناسی امتحانات به اطالع می رساند  1401-1400

امتحانی دانشگاه و بر اساس برنامه  LMSاز طریق سامانه  10/11/1400لغایت  27/10/1400تاریخ 

تحصیالت تکمیلی طع امق دروس امتحانات ستالزم به ذکر ا. برگزار خواهد شد Sessمندرج در سامانه 

که کالس های آنها بصورت حضوری تشکیل شده حضوری و مابقی امتحانات بصورت الکترونیکی و 

 برگزار خواهد شد.آنالین در بازه امتحانی فوق الذکر 

به تفکیک دانشکده بشرح  LMSآدرس سامانه های آزمون در جهت  جلوگیری از ترافیکهای احتمالی،  (2

 ذیل است:

  sut.ac.ir6exam.: ورزقان فنی آموزشکده و گاز و نفت معدن، مواد، شیمی، دسیمهن های دانشکده

  sut.ac.ir7exam.: پلیمر و پزشکی مکانیک، برق، مهندسی های دانشکده

 sut.ac.ir8exam.: و دروس عمومی معارف گروه مهندسی، پایه علوم عمران، مهندسی های دانشکده 

 sut.ac.ir9exam.دانشکده آموزشهای الکترونیکی:  

 مرحله: دانشجویان عزیز به صورت ذیل در سهپایان نیمسال برای  شرکت در آزمون های آنالین دستور العمل

 قبل از برگزاری آزمون -

 حین برگزاری آزمون -

 بعد از برگزاری آزمون -

تدوین شده است و به دانشجویان عزیز توصیه اکید می شود که ضمن مطالعه دقیق این دستور العمل، مفااد آن  

آزمونها را باا موفقیات   را در ایام برگزاری امتحانات به دقت رعایت نمایند تا با کمترین دغدغه فکری بتوانند این 

 د. ننارپشت سر بگذ

در فایال پیوسات بارگاذاری     LMSنحوه شرکت در آزمون های آنالین از طریق ساامانه   تصویری راهنمای تذکر:

  .شده است



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

آنهاا  عملکارد  بر  مستقیمعدم نظارت های احتمالی 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 

، چندگزینه ای، شفاهی و ...( را از کتبی-، نوع آزمون )تشریحیبایستی قبل از آزمون ارجمند یاندانشجو -1

 د.ناستعالم نمایاستاد درس مربوطه 

حساب و از اتصال به  نموده رسانی ا بروزبایستی قبل از آزمون، نرم افزارهای مورد نیاز ر یان عزیزدانشجو -2

)عدم فراموشی نام کاربری و رماز عباور( اطمیناان      Sessو   LMS های سامانه در خود کاربری )اکانت(

 ند.نحاصل ک

خاود  برداری از پاسخنامه  به دوربین مناسب جهت عکس بایددانشجو  کتبی-تشریحیبرای آزمون های  -3

 داشته باشد.دسترسی 

شفاهی برگزار -جهت شرکت در آزمون هایی که با تشخیص و نظر استاد محترم درس بصورت تشریحی -4

 آنکه ضمن باشند.دسترسی داشته دانشجویان باید به میکروفون سالم و از قبل تست شده خواهد شد 

 و شوید ( Sess)محیط کالس در سامانه  آزمون ی جلسه وارد موبایل با توانید می شفاهی آزمون برای

 .فرمایید استفاده موبایل میکروفون از مستقیما

 بین ارتباط برقراری با و نصب کامپیوتر و موبایل روی را wo mic اپلیکیشن که دارد وجود هم امکان این

 .فرمایید استفاده کامپیوتر برای میکروفون عنوان به را خود موبایل ،USB یا فای وای بلوتوث، با آنها

 

 ماراه، بساته اینترنتای   اینترنت با سرعت مناسب، کامپیوتر، شارژ تلفن هبه  گرامی یاندانشجوالزم است  -5

آزماون   پاساخ دهای باه ساواالت    جهات   A4و وسایل نوشتاری و چندین کاغذ سافید   دسترسی داشته

توصیه می شود تاا حاد امکاان اینترنات و تجهیازات      همچنین  .دنداشته باشکتبی در اختیار -تشریحی

پیش اتفاقات از قبل برای  مپیوتر(و یا کا لپ تاپ موبایل، گوشی یا رزرو )مثل مناسب جایگزینارتباطی 

دیده یا قطعی برق محل اتصال خود تدارک  Wi-Fiقطعی یا کند شدن سرعت اینترنت  نظیربینی نشده 

 .شود

 

 

 



 آزمون: برگزاریحین مرحله 

، مکانی آرام برای پاسخگویی کافی برای ایجاد تمرکز عزیز توصیه می شود که دانشجویانقبل از هر چیز  -1

 .بگیرنددر نظر  خود مونآزبه سواالت 

با استفاده از حسااب کااربری   دقیقه قبل از شروع آزمون  15تا  10حداقل  بایستکلیه دانشجویان می  -2

قبل از هر اقدامی الزم است حتما مناوی فارسای را   و  شده( login)وارد دانشگاه   LMSبه سامانه خود 

و آزماون  بار روی عناوان درس   انتخااب نماوده و ساپس     LMSبرای پاسخ دهی به سواالت در ساامانه  

 قحه آزماون در زماان شاروع آزماون مطااب     صفنمودن ( refreshپس از رفرش )و  دننمایمربوطه کلیک 

)فایل پیوست( عمل نموده  LMSنحوه شرکت در آزمون های آنالین از طریق سامانه  تصویری راهنمای

  د.نشرکت نمایآزمون  و در

بارای   وجهرا به هیچ  LMSبه دانشجویان گرامی توصیه اکید می شود که ورود خود به سامانه : 1تذکر 

لحظه شروع آزمون موکول نکنند چرا که به خاطر ترافیک باالی شبکه در آن لحظه ممکن است سامانه 

با تاخیر به آنها اجازه ورود به محیط آزمون را بدهد که در این صورت ممکن است دانشجویان مقاداری  

 از زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی را از دست بدهند.

منزله حضور ه یک سوال بحتی ت و روی LMSامانه به فضای برگزاری آزمون در سنشجو داورود  :2تذکر 

رویات   را و یا بقیه سواالت ندهدبه هیچ سوالی پاسخ دانشجو حتی اگر ) می شودزمون تلقی در جلسه آ

 .نماید(ن

بخشی از زمان پاسخ دهی به هار ساوال را    الزم است زمانبندی سواالترعایت  ضمنگرامی دانشجویان  -3

در نظار   LMSدر ساامانه  کتبای( و بارگاذاری آن   -تشاریحی برای تهیه تصویر از پاسخنامه )در امتحان 

و طوری برنامه ریزی نمایند که قبل از اتمام زمان هر سوال نسابت باه بارگاذاری پاساخنامه آن     بگیرند 

 اقدام نمایند.و ثبت نهایی پاسخ سوال 

 پاساخنامه در دانشاجویان عزیاز   حتماا  الزم اسات  سواالتی که نیاز به بارگذاری پاسخنامه می باشد در  -4

 .نماییدرا قید  خود شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی ارسالی خود

بارای هار صافحه پاساخنامه      یانتوساط دانشاجو   LMSقابل بارگذاری در ساامانه  محدویت حجم فایل  -5

جهت کاهش حجم فایل عکس تهیه شاده  دانشجویان ارجمند  .می باشد ( Mb 1) مگابایت یک حداکثر

گرفتاه یاا باا اساتفاده از      Screen shotدر موبایل خاود   د از عکس تهیه شدهنمی تواناز پاسخنامه خود 

کامپیوتر و یاا لاپ تااپ    در ویندوز ( windows key+shift+s)از طریق   Snipping Toolیا Paintبرنامه

  .نماینداستفاده خود 



برای کاهش حجام  را مهارت الزم  ،با تمرین ها آزمونبرگزاری الزم است دانشجویان عزیز قبل از  تذکر:

کامپیوتر و گوشی موبایال  )برخی از روش های کاهش حجم تصویر در  نمایندتصویری کسب  های فایل

 .توضیح داده شده است(راهنمای پیوست فایل در 

احتمال گزینه های صحیح )در آزمون های چندگزینه ای(، و یا توزیع سواالت وتصادفی بودن با توجه به  -6

باه  کتبای(  -طراحی پیمایشی ترتیبی و زماندار سواالت توسط اسااتید محتارم )در  ساواالت تشاریحی    

و همکالس های خود  عزیز توصیه اکید می شود که از ارائه پاسخ های خود به سایر دوستان ندانشجویا

 ایند. اجتناب نم جدا

بارای هار   در پیمایش ترتیبی و زمان دار سواالت، دانشجویان فقط در بازه زمانی اختصاص یافتاه  تذکر: 

می توانند پاسخ آنها را درج و ثبت نمایند و پس از اتمام زمان  تو به ترتیب نمایش و رویت سواالسوال 

آن سوال، دانشجویان نمی توانند با مرور مجدد در پایان آزمون، جواب/جواب های قبلای خاود را تغییار    

 .داده و یا اصالح نمایند

احتماالی حاین   با توجه به اینکه هر گونه تبادل اطالعات بین دانشجویان و یا تقلب و سوء استفاده های  -7

و تعادادی از تقلاب هاای     رصد و ثبت شده و قابل رهگیاری اسات   LMSتوسط سامانه  برگزاری آزمون

  ،احتمالی را نیز خود اساتید محترم دروس حین تصحیح پاسخنامه ها چک نموده و متوجه خواهند شاد 

 دهند. پاسخمربوطه  های به سواالت آزمونخودشان لذا به دانشجویان توصیه می شود که شخصاً 

دانشجویانی در هنگام برگزاری آزمون یک درس/دروسی مرتکاب  /در صورتیکه محرز شود دانشجوتذکر: 

در کارناماه آنهاا ثبات     25/0نماره  برای درس مربوطه مطابق آیین نامه آموزشی  ،تقلب شده اند ف/تخل

ب باا نماره بعادی کسا    و این نمره به هیچ وجه از کارنامه آموزشی دانشجو پاک نمی شود و  خواهد شد

  گردد.شده در آن درس نیز جایگزین نمی 

 زماان  و اعاالم اتماام   چنانچه در حین پاسخگویی به سواالت و قبل از کلیک بر روی لینک اتماام مارور   -8

در باازه زماانی    ساپس  و ،عقطبه هر دلیلی دانشجو سیستم ، برق یا اینترنت LMSتوسط سامانه  آزمون

آزمون  طمجددا به محیمجددا وصل شود دانشجو می تواند  ورد نظرآزمون م آزمون و قبل از اتمام زمان

) ادامه   Continue the last attemptو با کلیک بر روی دکمه شده وصل LMSدر سامانه درس مربوطه 

-)در آزمون هاای تشاریحی  تصویر پاسخنامه را و  دهددر بازه زمانی باقیمانده به سواالت پاسخ آزمون( 

 بارگذاری نماید.  LMSدر سامانه کتبی( 

در شرایط خاصی که به خاطر عدم ثبات/ پایداری زیرساخت های ارتبااطی )نظیار اینترنات، بارق و یاا       -9

میکرفون دانشجو و استاد و یا هر گونه اشکال فنی  /و یا هدفون /کامپیوتراحتمال خرابی گوشی، لپ تاپ

با محیط آزمون قطع شود و  یی/دانشجویانین دانشجوارتباط آنالی( LMSغیر قابل پیش بینی در سامانه 



در ابتادا  کاه  می شاود   توصیهپاسخ نامه ها دچار مشکل شود  ارسالسواالت و یا  مشاهدهدانشجو برای 

یا به محیط اباری کاه توساط     مربوطهمحترم  /استادمدرس sutسعی شود که پاسخ ها به آدرس ایمیل 

و در صورت بروز مشکل به هر دلیال، دانشاجو باه عناوان      شودارسال  اداره خدمات ماشینی ایجاد شده

و کانال های ارتباطی دیگر نظیر تلگرام، واتساپ و ... پاسخنامه خود را از طریق آخرین راه حل می تواند 

به اکانت مدرس مربوطه  در نظر گرفته شده برای پاسخ دهی سواالتامتحانی فقط و فقط در بازه زمانی 

 .ارسال نماید

 

اتسااپ  /وایمیل یا شابکه تلگرام ، LMSسامانه مدرس محترم درس تمامی این پاسخنامه ها را در : توجه

 خود تا پایان مهلت ثبت نهایی نمرات حفظ و نگهداری خواهد نمود. 
 

در صورت بروز هرگونه مشاکل و عادم دسترسای باه اساتاد بارای حال مشاکل در جریاان برگازاری،             -11

 سبت به حل مشکل خود اقدام نمایند.دانشجویان می توانند از طریق ارتباط با دانشکده خود ن

 

 شماره تماس با دانشکده ها

 04133459431 دانشکده مهندسی مواد

 04133459149 دانشکده مهندسی شیمی

 04133459285 دانشکده مهندسی معدن

 04133459357 دانشکده مهندسی عمران

 04133459352 دانشکده مهندسی برق

 04133459091 دانشکده مهندسی پلیمر

 04133459490 دانشکده مهندسی نفت

 04133458451 دانشکده مهندسی مکانیک

 04133458453 دانشکده مهندسی پزشکی

 04133459072 دانشکده علوم پایه مهندسی 

 04134249611 آموزشهای الکترونیکیدانشکده 

 04144552889 آموزشکده فنی ورزقان

  

 آزمون:برگزاری بعد از مرحله 

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

ثبت و یا  LMSپاسخ های خود را در سامانه د ننتوان /دانشجویاندانشجوقطع شود و   LMS آزمون



حداکثر  دنارسال کننتوانند نیز  اشاره شده در باال( 9)بند  فوق الذکراز طرق دیگر یا بارگذاری نمایند و  

از طریق مستندات خود را  همراه بادرخواست د نمی توان آزمون  آن برگزاری پس از ساعت  24تا 

تحصیالت  اداره آموزش/کارشناسان  درخواست امتحان مجدد بدلیل مشکالت آزمون آنالین به فرآیند

در جدول انتهایی این مربوطه شماره تماس و آدرس ایمیل کارشناسان )لیست  دنتکمیلی ارسال نمای

درخواست و تائید  در صورتفقط این دانشجو/دانشجویان در این صورت دستورالعمل ارایه شده است(. 

همان درس که  بعد  مجدددر آزمون د ندانشگاه می توانتوسط کمیسیون موارد خاص  ارسالیمستندات 

لغایت  چهارشنبه   12/11/1400ی سه شنبه مورخ در بازه زمان یزیو با برنامه ر نیامتحانات آنال از

 .ندیبرگزار خواهد شد شرکت نما 13/11/1400مورخ 

 

)متشاکل از پزشاکان    کمیسایون پزشاکی  تأیید  فقط پس ازکلیه درخواست های حذف پزشکی دروس  (2

برای حذف پزشکی درسی که به خاطر بیماری در  یانابل بررسی خواهد بود. لذا دانشجوق (معتمد استان

کلیه مدارک و مساتندات الزم  درخواست خود را همراه با امتحان نهایی آن حضور نداشته باشد بایستی 

از طریاق فرآیناد حاذف     آن درس آزمونساعت( از تاریخ برگزاری  72روز کاری ) 3پزشکی حداکثر تا 

. بدیهی است کاه  ارسال نمایند تحصیالت تکمیلی اداره آموزش/کارشناسان به   Sessپزشکی در سامانه 

پس از گذشت مهلت سه روزه فوق الذکر، هیچ درخواساتی در خصاوص حاذف پزشاکی قابال پاذیرش       

 .نخواهد بود

 

در طول ایام برگزاری آزمون های پایان نیمسال  Sessسامانه اعتراض به نمره از طریق سیستم آموزشی  (3

ساعت پس  48 ظرف مدت حداکثرمی توانند  لزومدر صورت عزیز دانشجویان جاری فعال خواهد بود و 

از طریق بخش کارنامه نیمسال، اقدام به ثبت اعتراض  درس مربوطه و از ثبت موقت نمره توسط استاد

ضمن بررسی اعتراضات دانشجویان در  ات،قبل از ثبت نهایی نمردرس نیز و استاد محترم خود نموده 

ساعته  48خواهد نمود. الزم بذکر است که فرصت و ثبت نهایی نمرات اقدام به تجدید نظر صورت لزوم 

 وجه قابل تمدید نخواهد بود. چقت نمره شروع شده و به هیاعتراض به نمره از زمان ثبت مو

 

کارشناسی/کاردانی از طریاق تمااس باا کارشناساان اداره آماوزش و       لیلطفا دانشجویان مقاطع تحصیتوجه: 

دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از طریق تماس با کارشناسان اداره تحصیالت تکمیلی ماوارد و مساایل   

 آموزشی خود را پیگیری نمایند.

 



 کارشناسان اداره تحصیالت تکمیلی کارشناسان اداره آموزش

حمید باشعورآقای   

پلیمر،  کارشناس آموزشی رشته های مهندسی معدن،

و آموزشکده فنی ورزقان ، موادشیمی عمران،نفت،  

bashour@sut.ac.ir 
 041-33459135 : شماره تماس

 عباس عبدالهیآقای 

 عمران، مواد،رشته های مهندسی  کارشناس

و پزشکی مکانیک  

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

 آقای جواد هاشم زاده

 ، پزشکیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی برق، 

 و مکانیک علوم پایه مهندسی

edu_hashemzadeh@sut.ac.ir 
 041-33459136 :شماره تماس

 سلوکآقای خوش 

  پلیمر، معدن،رشته های مهندسی  کارشناس

 علوم پایهو  نفت
takmili_sahand@sut.ac.ir 

 041-33459127 : شماره تماس

 خانم مهندس چراغی

 کارشناس رشته های مهندسی برق و شیمی
takmili_sahand@sut.ac.ir 

 041-33459002 : شماره تماس

 

 گرامی موفقیت برای تمامی دانشجویانسالمتی و تجدید آرزوی ا ب

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند/کل آموزش هادار
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