
 بسمه تعالی

  1399-1400 دومپایان نیمسال  شرکت در آزمون های آنالین دستور العمل

 تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهبرای دانشجویان  LMSدر سامانه 

شجویان عزیز در ایام امتحانات نیمسال سالمتی و ضمن آرزوی  به  1399-1400سال تحصیلی  دومموفقیت برای دان

ساند  شد امتحانات اطالع می ر سی ار شنا سی و کار شنا صورت الکترونیکی و آنالین مقاطع کاردانی، کار ز تاریخ اب

مندرج در ساامانه ساما امتحانی دانشااا  و بر اسااب برنامه  LMSاز طریق ساامانه  19/04/1400لغایت  06/04/1400

شد صورت حضوری یا . همچنین امتحانات پایان ترم برگزار خواهد  ستاد محترم درب ب دروب مقطع دکتری با نظر ا

 شد.خواهد  برگزارغیر حضوری 

به ترتیب متناسب با  exam5و  exam3  ،exam4جهت  جلوگیری از ترافیکهای احتمالی، سامانه های آزمون 

که آی پی دسترسی به این سامانه ها به زودی فعال  را  اندازی می شود lms5و  lms3  ،lms4سامانه های تدریس 

 و اطالع رسانی خواهد شد.  

 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 -

ضمن مطالعه دقیق این دستور العمل، مفاد آن را در توصیه اکید می شود که به دانشجویان عزیز تدوین شد  است و 

ت پشاات ساار آزمونها را با موفقیایام برگزاری امتحانات به دقت رعایت نمایند تا با کمترین دغدغه فکری بتوانند این 

 د. ننارباذ

در فایل پیوست بارگذاری شد   LMSنحو  شرکت در آزمون های آنالین از طریق سامانه  تصویری راهنمای :تذکر

  .است

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

ضوری های آزمون ستفاده و عدم آنالین/غیر ح ستقیمعدم نظارت های احتمالی از  های سوء ا آنها  عملکردبر  م

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

 

 آزمون: برگزاری قبل ازمرحله 



شجو -1 ستی قبل از آزمون ارجمند یاندان شریحیبای شفاهی و ...( را از کتبی-، نوع آزمون )ت ، چندگزینه ای، 

 د.ناستعالم نمایاستاد درب مربوطه 

شجو -2 ستی قبل از آزمون، نرم افزارهای مورد نیاز ر یان عزیزدان سانی ا بروزبای صال به  نمود  ر ساب حو از ات

 ند.ن)عدم فراموشی نام کاربری و رمز عبور( اطمینان حاصل ک LMS سامانه در خود کاربری )اکانت(

ود خبرداری از پاسااانامه  به دوربین مناسااب جهت عکس بایددانشااجو  کتبی-تشااریحیبرای آزمون های  -3

 داشته باشد.دسترسی 

گزار شفاهی بر-جهت شرکت در آزمون هایی که با تشایص و نظر استاد محترم درب بصورت تشریحی -4

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

 نمایند اد استف موبایل میکروفون از مستقیما و شوند آزمون یجلسه وارد موبایل با نندتوامی شفاهی آزمون

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

 .کنند استفاد  کامپیوتر برای میکروفون عنوان به را خود موبایل ،USB یا فایوای بلوتوث، با آنها

 

 ترنتیمرا ، بسااته ایناینترنت با ساارعت مناسااب، کامپیوتر، شااار  تلفن هبه  گرامی یاندانشااجوالزم اساات  -5

-تشریحیآزمون  پاسخ دهی به سواالتجهت  A4و وسایل نوشتاری و چندین کاغذ سفید  دسترسی داشته

مناسااب طی ارتباتوصاایه می شااود تا حد امکان اینترنت و تجهیزات همچنین  .دنداشااته باشااکتبی در اختیار 

 نظیری نشاااد  پیش بیناتفاقات از قبل برای  مپیوتر(و یا کا لپ تاپ موبایل، گوشااای یا رزرو )مثل جایازین

 .دید  شودیا قطعی برق محل اتصال خود تدارک  Wi-Fiقطعی یا کند شدن سرعت اینترنت 

 

 آزمون: حین برگزاریمرحله 

شجویانقبل از هر چیز  -1 شود که دان صیه می  سااکافی برای ایجاد تمرکز عزیز تو ویی ، مکانی آرام برای پا

 .بایرنددر نظر  خود مونآزبه سواالت 

ه ببا استفاد  از حساب کاربری خود دقیقه قبل از شروع آزمون  15تا  10حداقل  بایستکلیه دانشجویان می  -2

شاا    LMSسامانه  سخ و  شد ( login)وارد دان سی را برای پا ست حتما منوی فار قبل از هر اقدامی الزم ا

 دننمایمربوطه کلیک و آزمون بر روی عنوان درب انتااب نمود  و سپس  LMSدهی به سواالت در سامانه 



نحو   تصااویری راهنمای قحه آزمون در زمان شااروع آزمون مطابصاافنمودن ( refreshپس از رفرش )و 

  د.نشرکت نمایآزمون  )فایل پیوست( عمل نمود  و در LMSشرکت در آزمون های آنالین از طریق سامانه 

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

سامانه با تاخیر  ست  شبکه در آن لحظه ممکن ا شروع آزمون موکول نکنند چرا که به خاطر ترافیک باالی 

به آنها اجاز  ورود به محیط آزمون را بدهد که در این صورت ممکن است دانشجویان مقداری از زمان در 

 نظر گرفته شد  برای پاسااویی را از دست بدهند.

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

یت رو را و یا بقیه سااواالت ندهدبه هیچ سااوالی پاسااخ دانشااجو حتی اگر ) می شااودزمون تلقی در جلسااه آ

 .نماید(ن

شجویان  -3 سواالترعایت  ضمنگرامی دان ست،  زمانبندی  سوال را  الزم ا سخ دهی به هر  شی از زمان پا با

و در نظر بایرند  LMSدر سامانه کتبی( و بارگذاری آن -تشریحیبرای تهیه تصویر از پاسانامه )در امتحان 

بت و ثطوری برنامه ریزی نمایند که قبل از اتمام زمان هر سااوال نساابت به بارگذاری پاسااانامه آن سااوال 

 اقدام نمایند.، نهایی پاسخ 

شد در  -4 سانامه می با ست سواالتی که نیاز به بارگذاری پا شجویان عزیز حتما الزم ا سانامهدر دان رسالی ا پا

 .نماییدرا قید  خود شمار  دانشجویی و نام و نام خانوادگی خود

سامانه محدویت حجم فایل  -5 شجو LMSقابل بارگذاری در  سانامه حداکثر یانتوسط دان صفحه پا  برای هر 

از پاسانامه جهت کاهش حجم فایل عکس تهیه شد  دانشجویان ارجمند  .می باشد ( Mb 1) ماابایت یک

با اساااتفاد  از برنامه Screen shotدر موبایل خود  د از عکس تهیه شاااد نمی توانخود  یا  ته   Paintگرف

اساااتفاد  کامپیوتر و یا لپ تاپ خود در ویندوز ( windows key+shift+s)از طریق   Snipping Toolیا

  .نمایند

برای کاهش حجم را مهارت الزم  ،با تمرین ها آزمونبرگزاری الزم اساات دانشااجویان عزیز قبل از  تذکر:

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

 .توضیح داد  شد  است(راهنمای پیوست فایل 

صحیح با توجه به  -6 سواالت و گزینه های  صادفی بودن توزیع  حتمال ا)در آزمون های چندگزینه ای(، و یا ت

 نبه دانشجویا( کتبی-ترتیبی و زماندار سواالت توسط اساتید محترم )در  سواالت تشریحی پیمایشیطراحی 



ستان سایر دو سخ های خود به  شود که از ارائه پا صیه اکید می   اجتناب و همکالب های خود جدا عزیز تو

 نمایند. 

رای هر سوال بدر پیمایش ترتیبی و زمان دار سواالت، دانشجویان فقط در باز  زمانی اختصاص یافته  تذکر:

می توانند پاساااخ آنها را درج و ثبت نمایند و پس از اتمام زمان آن  تو به ترتیب نمایش و رویت ساااواال

ا داد  و یسوال، دانشجویان نمی توانند با مرور مجدد در پایان آزمون، جواب/جواب های قبلی خود را تغییر 

 .اصالح نمایند

حین  احتمالیبا توجه به اینکه هر گونه تبادل اطالعات بین دانشاااجویان و یا تقلب و ساااوا اساااتفاد  های  -7

و تعدادی از تقلب های  رصااد و ثبت شااد  و قابل رهایری اساات LMSتوسااط سااامانه  برگزاری آزمون

شد سانامه ها چک نمود  و متوجه خواهند  صحیح پا ساتید محترم دروب حین ت ذا ل  ،احتمالی را نیز خود ا

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

دانشجویانی در هناام برگزاری آزمون یک درب/دروسی مرتکب /در صورتیکه محرز شود دانشجو تذکر:

در کارنامه آنها ثبت خواهد  25/0نمر  برای درب مربوطه مطابق آیین نامه آموزشی  ،تقلب شد  اند ف/تال

شود و  شد شجو پاک نمی  شی دان شد  در آن و این نمر  به هیچ وجه از کارنامه آموز با نمر  بعدی کسب 

  درب نیز جایازین نمی گردد.

 آزمون زمان و اعالم اتمام چنانچه در حین پاسااویی به سواالت و قبل از کلیک بر روی لینک اتمام مرور -8

قبل از  آزمون ودر باز  زمانی  سپس و ،عقطبه هر دلیلی دانشجو سیستم ، برق یا اینترنت LMSتوسط سامانه 

در درب مربوطه آزمون  طمجددا به محیمجددا وصاال شااود دانشااجو می تواند  ورد نظرآزمون م اتمام زمان

در باز  زمانی باقیماند  به   Continue the last attemptو با کلیک بر روی دکمه شد  وصل LMSسامانه 

بارگذاری   LMSدر سااامانه کتبی( -)در آزمون های تشااریحیتصااویر پاسااانامه را و  دهدسااواالت پاسااخ 

 نماید.

ساخت های ارتباطی )نظیر اینترنت، برق و یا احتمال  -9 صی که به خاطر عدم ثبات/ پایداری زیر شرایط خا در 

شی، لپ تاپ شکال فنی غیر قابل  /و یا هدفون /کامپیوترخرابی گو ستاد و یا هر گونه ا شجو و ا میکرفون دان

ای دانشجو بربا محیط آزمون قطع شود و  یی/دانشجویانیارتباط آنالین دانشجو( LMSپیش بینی در سامانه 

در ابتدا سعی شود که پاسخ که می شود  توصیهپاسخ نامه ها دچار مشکل شود  ارسالسواالت و یا  مشاهد 

ستادمدرب sutها به آدرب ایمیل  شینی ایجاد  مربوطهمحترم  /ا سط ادار  خدمات ما یا به محیط ابری که تو



مه پاساناو در صورت بروز مشکل به هر دلیل، دانشجو به عنوان آخرین را  حل می تواند  ارسال شود شد 

در متحانی اکانال های ارتباطی دیار نظیر تلارام، واتساپ و ... و فقط و فقط در باز  زمانی خود را از طریق 

 .نظر گرفته شد  برای پاسخ دهی سواالت به اکانت مدرب مربوطه ارسال نماید

شبکه تلارام، LMSسامانه مدرب محترم درب تمامی این پاسانامه ها را در : توجه اتساپ خود /وایمیل یا 

 تا پایان مهلت ثبت نهایی نمرات حفظ و ناهداری خواهد نمود. 

در صورت بروز هرگونه مشکل و عدم دسترسی به استاد برای حل مشکل در جریان برگزاری، دانشجویان   -10

 .ط با دانشکد  خود نسبت به حل مشکل خود اقدام نمایند می توانند از طریق ارتبا

 شمار  تماب با دانشکد  ها

 04133459431 دانشکد  مهندسی مواد

 04133459149 دانشکد  مهندسی شیمی

 04133459285 دانشکد  مهندسی معدن

 04133459357 دانشکد  مهندسی عمران

 04133459352 دانشکد  مهندسی برق

 04133459091 مهندسی پلیمردانشکد  

 04133459490 دانشکد  مهندسی نفت

 04133458451 دانشکد  مهندسی مکانیک

 04133458453 دانشکد  مهندسی پزشکی

 04133459072 دانشکد  علوم پایه مهندسی 

 04134249611 آموزشهای الکترونیکیدانشکد  

 04144552889 آموزشکد  فنی ورزقان

 04133459127 آموزشی عامل مالی معاونت

  

 آزمون:برگزاری بعد از مرحله 

 آزموناری برگزبا محیط به هر دلیلی  /دانشجویانیاگر در باز  زمانی برگزاری آزمون آنالین ارتباط دانشجو -1

LMS  پاسخ های خود را در سامانه د ننتوان /دانشجویانقطع شود و دانشجوLMS  ثبت و یا بارگذاری نمایند

شد  در باال( 9)بند  فوق الذکراز طرق دیار یا و   شار   سال کننتوانند نیز  ا  پس از ساعت  24حداکثر تا  دنار

ادار  از طریق ایمیل کارشاااناساااان مساااتندات خود را  همرا  بادرخواسااات د نمی توان آزمون  آن برگزاری

در ربوطه مشمار  تماب و آدرب ایمیل کارشناسان )لیست  دنارسال نمای به آنها تحصیالت تکمیلی آموزش/

ست(. شد  ا ستورالعمل ارایه  صورت  جدول انتهایی این د شجواین در این  شجویان دان صورتفقط /دان  در 



ست و تائید  ستندات درخوا سالیم سیون موارد خاص  ار سط کمی شاا  می توانتو ضورید ندان  در آزمون ح

طبق  23/04/1400 مورخه چهارشنبه لغایت روز 22/04/1400 مورخه سه شنبه که از روزهمان درب/دروب 

 .دنشرکت نمایبرگزار خواهد شد در محل دانشاا  شد   اعالم برنامه و تقویم از پیش یک

)متشکل از پزشکان معتمد  کمیسیون پزشکیتأیید  کلیه درخواست های حذف پزشکی دروب فقط پس از -2

برای حذف پزشااکی درساای که به خاطر بیماری در امتحان  یاندانشااجوابل بررساای خواهد بود. لذا ق (اسااتان

ستی  شد بای شته با ضور ندا ست خود را همرا  با نهایی آن ح شکی درخوا ستندات الزم پز کلیه مدارک و م

سان به  طریق ایمیل از آن درب آزمونساعت( از تاریخ برگزاری  72روز کاری ) 3حداکثر تا  شنا ادار  کار

)لیست شمار  تماب و آدرب ایمیل کارشناسان مربوطه در جدول ارسال نمایند  تکمیلیتحصیالت  آموزش/

ست( شد  ا ستورالعمل ارایه  سه روز  فوق الذکر، هیچ  .انتهایی این د ست که پس از گذشت مهلت  بدیهی ا

 .درخواستی در خصوص حذف پزشکی قابل پذیرش ناواهد بود

در طول ایام برگزاری آزمون های پایان نیمسال جاری  سماسامانه اعتراض به نمر  از طریق سیستم آموزشی  -3

ساااعت پس از ثبت  48 ظرف مدت حداکثرمی توانند  لزومدر صااورت عزیز دانشااجویان فعال خواهد بود و 

ستاد سط ا سال، اقدام به ثب درب مربوطه و موقت نمر  تو و  ت اعتراض خود نمود از طریق باش کارنامه نیم

قدام به اضمن بررسی اعتراضات دانشجویان در صورت لزوم  ات،قبل از ثبت نهایی نمردرب نیز استاد محترم 

ست که فرصت و ثبت نهایی نمرات تجدید نظر  ساعته اعتراض به نمر  از زمان  48خواهد نمود. الزم بذکر ا

 وجه قابل تمدید ناواهد بود. چثبت موقت نمر  شروع شد  و به هی

کارشااناساای/کاردانی از طریق تماب با کارشااناسااان ادار  آموزش و دانشااجویان مقاطع  لیلطفا دانشااجویان مقاطع تحصاایتوجه: 

 تحصیالت تکمیلی از طریق تماب با کارشناسان ادار  تحصیالت تکمیلی موارد و مسایل آموزشی خود را پیایری نمایند.

 کارشناسان ادار  تحصیالت تکمیلی کارشناسان ادار  آموزش

حمید باشعورآقای   

کارشناب آموزشی رشته های مهندسی معدن، شیمی و 

 آموزشکد  فنی ورزقان

bashour@sut.ac.ir 
 041-33459135 : شمار  تماب

 عباب عبدالهیآقای 

مکانیک، عمران، مواد،رشته های مهندسی  کارشناب  

برق پزشکی،  

takmili_sahand@sut.ac.ir 
 041-33459131 : شمار  تماب

 آقای جواد هاشم زاد 

کارشناب آموزشی رشته های مهندسی برق، مواد، پزشکی و 

 مکانیک

edu_hashemzadeh@sut.ac.ir 

 آقای خوش سلوک

 رشته های مهندسی شیمی کارشناب

 علوم پایهو  نفت پلیمر، معدن،

takmili_sahand@sut.ac.ir 
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 041-33459127 : شمار  تماب 041-33459136 :تماب شمار 

سمانه آقاحسینیخانم   

پلیمر، رشته های مهندسی کارشناب آموزشی  

و عمران ، علوم پایهنفت    

edu_aghahosseini@sut.ac.ir 

 041-33459117 : شمار  تماب

 

 گرامی موفقیت برای تمامی دانشجویانسالمتی و آرزوی ا ب

 تحصیالت تکمیلی دانشاا  صنعتی سهند/کل آموزش  ادار

 


