
 بسمه تعالی

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

 تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهبرای دانشجویان  LMSدر سامانه 

بیه   1399-1400سال تحصیییی   اولموفقیت برای دانشجویان عزیز در ایام امتحانات نیمسال سالمتی و ضمن آرزوی 

از تیاری   بصیورت التترونیتیی و آنالیین    مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد امتحانات اطالع می رساند 

مندرج در سامانه سیما برزیزار   امتحانی دانشگاه و بر اساس برنامه  LMSاز طریق سامانه  19/11/99لغایت  04/11/99

غییر  دروس مقطع دکتری با نظر اسیتاد محتیرم درس بصیورت رییوری ییا      . همچنین امتحانات پایان ترم خواهد شد

 شد.خواهد  برززارریوری 

 مرریه: 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، مفیاد آن را در  توصیه اکید می شود که به دانشجویان عزیز تدوین شده است و 

آزمونها را با موفقیت پشت سیر  ایام برززاری امتحانات به دقت رعایت نمایند تا با کمترین دغدغه فتری بتوانند این 

 د. نناربگذ

در فایل پیوست بارزذاری شده  LMSنحوه شرکت در آزمون های آنالین از طریق سامانه  تصویری راهنمای :تذکر

  .است

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

آنهرا  عملکررد  برر   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 

، چندززینیه ای، شیفاهی و ...ر را از   کتبیی -، نوع آزمون )تشریحیبایستی قبل از آزمون ارجمند یاندانشجو -1

 د.ناستعالم نمایاستاد درس مربوطه 



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

 ند.ن)عدم فراموشی نام کاربری و رمز عبورر اطمینان راصل ک LMS سامانه در خود کاربری )اکانتر

خیود  بیرداری از پاسیانامه    به دوربین مناسب جهیت عتی    بایددانشجو  کتبی-تشریحیبرای آزمون های  -3

 داشته باشد.دسترسی 

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

 برای آنته ضمن باشند.دسترسی داشته دانشجویان باید به میتروفون سالم و از قبل تست شده خواهد شد 

 فرمایید استفاده موبایل میتروفون از مستقیما و شوید آزمون ی جیسه وارد موبایل با توانید می شفاهی آزمون

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

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

 

 میراه، بسیته اینترنتیی   اینترنیت بیا سیرعت مناسیب، کیامپیوتر، شیار  تیفین ه       به  زرامی یاندانشجوالزم است  -5

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

مناسیب  ارتبیاطی  توصیه می شود تا رید امتیان اینترنیت و تجهییزات     همچنین  .دنداشته باشکتبی در اختیار 

 نظییر پیی  بینیی نشیده    اتفاقات از قبیل  برای  مپیوتررو یا کا لپ تاپ موبایل، زوشی یا رزرو )مثل جایگزین

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

 

 آزمون: حین برگزاریمرحله 

، متانی آرام بیرای پاسیاگویی   کافی برای ایجاد تمرکز عزیز توصیه می شود که دانشجویانقبل از هر چیز  -1

 .بگیرنددر نظر  خود مونآزبه سواالت 

به با استفاده از رسا  کاربری خود دقیقه قبل از شروع آزمون  15تا  10رداقل  بایستکییه دانشجویان می  -2

قبل از هر اقدامی الزم است رتما منوی فارسیی را بیرای پاسی     و  شدهر login)وارد دانشگاه   LMSسامانه 

 دننمایمربوطه کییک و آزمون بر روی عنوان درس انتاا  نموده و سپ   LMSدهی به سواالت در سامانه 

نحیوه   تصیویری  راهنمیای  قحه آزمون در زمان شروع آزمون مطیاب صفنمودن ر refreshپ  از رفرش )و 

شیرکت  آزمیون   )فاییل پیوسیتر عمیل نمیوده و در     LMSشرکت در آزمون های آنالین از طرییق سیامانه   

  د.ننمای



بیرای   وجیه را بیه هیی     LMSبه دانشجویان زرامی توصیه اکید می شود که ورود خود بیه سیامانه    :1تذکر 

لحظه شروع آزمون موکول نتنند چرا که به خاطر ترافیک باالی شبته در آن لحظه ممتن است سیامانه بیا   

تاخیر به آنها اجازه ورود به محیط آزمون را بدهد که در این صورت ممتن اسیت دانشیجویان مقیداری از    

 زمان در نظر زرفته شده برای پاساگویی را از دست بدهند.

منزله ریور ه یک سوال برتی ت و روی LMSامانه به فیای برززاری آزمون در سدانشجو ورود  :2تذکر 

روییت   را و ییا بقییه سیواالت    ندهید به هی  سوالی پاسی   دانشجو رتی ازر ) می شودزمون تیقی در جیسه آ

 .نمایدرن

باشی از زمان پاس  دهی به هر سوال را برای  الزم است زمانبندی سواالترعایت  ضمنزرامی دانشجویان  -3

و در نظیر بگیرنید    LMSدر سیامانه  کتبییر و بارزیذاری آن   -تشیریحی تهیه تصویر از پاسانامه )در امتحان 

و ثبیت  طوری برنامه ریزی نمایند که قبل از اتمام زمان هر سوال نسیبت بیه بارزیذاری پاسیانامه آن سیوال      

 اقدام نمایند.نهایی پاس  

ارسیالی   پاسیانامه در دانشجویان عزیز رتما الزم است سواالتی که نیاز به بارزذاری پاسانامه می باشد در  -4

 .نماییدرا قید  خود شماره دانشجویی و نام و نام خانوادزی خود

 برای هر صفحه پاسیانامه ریداکثر   یانتوسط دانشجو LMSقابل بارزذاری در سامانه محدویت رجم فایل  -5

از پاسانامه جهت کاه  رجم فایل عت  تهیه شده دانشجویان ارجمند  .می باشد ر Mb 1) مگابایت یک

 Paintزرفتیه ییا بیا اسیتفاده از برنامیه      Screen shotدر موباییل خیود    د از عتی  تهییه شیده   نمی توانخود 

اسیتفاده  کامپیوتر و ییا لیپ تیاپ خیود     در ویندوز ر windows key+shift+s)از طریق   Snipping Toolیا

  .نمایند

برای کیاه  رجیم   را مهارت الزم  ،با تمرین ها آزمونبرززاری الزم است دانشجویان عزیز قبل از  تذکر:

کامپیوتر و زوشی موبایل در )برخی از روش های کاه  رجم تصویر در  نمایندتصویری کسب  های فایل

 .توضیح داده شده استرراهنمای پیوست فایل 

ارتمیال  )در آزمون های چندززینه ایر، و ییا  تصادفی بودن توزیع سواالت و ززینه های صحیح با توجه به  -6

 نبه دانشجویاکتبیر -ترتیبی و زماندار سواالت توسط اساتید محترم )در  سواالت تشریحی پیمایشیطراری 

اجتنیا    و همتالس های خیود جیدا   عزیز توصیه اکید می شود که از ارائه پاس  های خود به سایر دوستان

 نمایند. 



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

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

داده و یا سوال، دانشجویان نمی توانند با مرور مجدد در پایان آزمون، جوا /جوا  های قبیی خود را تغییر 

 .اصالح نمایند

ارتمیالی ریین   با توجه به اینته هر زونه تبادل اطالعات بیین دانشیجویان و ییا تقییب و سیوف اسیتفاده هیای         -7

و تعیدادی از تقییب هیای     رصد و ثبیت شیده و قابیل رهگییری اسیت      LMSتوسط سامانه  برززاری آزمون

لیذا    ،ارتمالی را نیز خود اساتید محترم دروس رین تصحیح پاسانامه ها چک نموده و متوجه خواهند شید 

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

دانشجویانی در هنگام برززاری آزمون یک درس/دروسی مرتتب /در صورتیته محرز شود دانشجو تذکر:

در کارنامه آنها ثبت خواهد  25/0نمره برای درس مربوطه مطابق آیین نامه آموزشی  ،تقیب شده اند ف/تای

با نمره بعیدی کسیب شیده در آن    و این نمره به هی  وجه از کارنامه آموزشی دانشجو پاک نمی شود و  شد

  درس نیز جایگزین نمی زردد.

 آزمون زمان و اعالم اتمام چنانچه در رین پاساگویی به سواالت و قبل از کییک بر روی لینک اتمام مرور -8

آزمون و قبل از در بازه زمانی  سپ  و ،عقطبه هر دلییی دانشجو سیستم ، برق یا اینترنت LMSتوسط سامانه 

در درس مربوطیه  آزمیون   طمجددا به محیمجددا وصل شود دانشجو می تواند  ورد نظرآزمون م اتمام زمان

در بازه زمانی باقیمانده بیه    Continue the last attemptو با کییک بر روی دکمه شده وصل LMSسامانه 

بارزیذاری    LMSدر سیامانه  کتبییر  -)در آزمیون هیای تشیریحی   تصویر پاسانامه را و  دهدسواالت پاس  

 نماید.

در شرایط خاصی که به خاطر عدم ثبات/ پایداری زیرساخت های ارتباطی )نظیر اینترنت، برق و یا ارتمیال   -9

میترفون دانشجو و استاد و یا هر زونه اشتال فنی غییر قابیل    /و یا هدفون /کامپیوترخرابی زوشی، لپ تاپ

دانشجو برای با محیط آزمون قطع شود و  یی/دانشجویانیارتباط آنالین دانشجور LMSپی  بینی در سامانه 

در ابتدا سعی شود که پاسی   که می شود  توصیهپاس  نامه ها دچار مشتل شود  ارسالسواالت و یا  مشاهده

و در صیورت بیروز مشیتل بیه هیر دلییل،       ارسیال شیود   مربوطه محترم  /استادمدرس sutها به آدرس ایمیل 

کانال های ارتباطی دیگر نظیر تیگرام، پاسانامه خود را از طریق دانشجو به عنوان آخرین راه رل می تواند 



در نظر زرفته شده برای پاسی  دهیی سیواالت بیه اکانیت      امتحانی واتساپ و ... و فقط و فقط در بازه زمانی 

 .مدرس مربوطه ارسال نماید

اتساپ خیود  /وایمیل یا شبته تیگرام، LMSسامانه درس محترم درس تمامی این پاسانامه ها را در م: توجه

 تا پایان مهیت ثبت نهایی نمرات رفظ و نگهداری خواهد نمود. 

در صورت بروز هرزونه مشتل و عدم دسترسی به استاد برای رل مشتل در جریان برززاری، دانشیجویان    -10

 .می توانند از طریق ارتباط با دانشتده خود نسبت به رل مشتل خود اقدام نمایند 
 شماره تماس با دانشتده ها

 04133459431 دانشتده مهندسی مواد

 04133459149 دانشتده مهندسی شیمی

 04133459285 دانشتده مهندسی معدن

 04133459357 دانشتده مهندسی عمران

 04133459352 دانشتده مهندسی برق

 04133459091 دانشتده مهندسی پییمر

 04133459490 دانشتده مهندسی نفت

 04133458451 دانشتده مهندسی متانیک

 04133458453 دانشتده مهندسی پزشتی

 04133459072 دانشتده عیوم پایه مهندسی 

 04134249611 مرکز آموزشهای التترونیتی

 04144552889 آموزشتده فنی ورزقان

 04133459127 عامل مالی معاونت آموزشی

  

 آزمون:برگزاری بعد از مرحله 

 آزمونبرززاری با محیط به هر دلییی  /دانشجویانیازر در بازه زمانی برززاری آزمون آنالین ارتباط دانشجو -1

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

 پی  از  ساعت  24رداکثر تا  دنارسال کننتوانند نیز  اشاره شده در باالر 9)بند  فوق الذکراز طرق دیگر یا و  

اداره از طرییق ایمییل کارشناسیان    مسیتندات خیود را    همیراه بیا  درخواسیت  د نی می توان آزمون  آن برززاری

در مربوطه شماره تماس و آدرس ایمیل کارشناسان )لیست  دنارسال نمای به آنها تحصیالت تتمییی آموزش/

 در صیورت فقیط  /دانشیجویان  دانشجوایین  در این صورت  جدول انتهایی این دستورالعمل ارایه شده استر.

در آزمیون رییوری   د نی دانشگاه میی توان توسط کمیسیون موارد خاص  ارسالیمستندات درخواست و تائید 



برنامه  طبق یک 27/11/99مورخه  دوشنبهلغایت روز   25/11/99همان درس/دروس که از روز شنبه مورخه 

 .دنشرکت نمایبرززار خواهد شد در محل دانشگاه شده  اعالمو تقویم از پی  

)متشتل از پزشتان معتمید   کمیسیون پزشتیتأیید  پزشتی دروس فقط پ  ازکییه درخواست های رذف  -2

برای رذف پزشتی درسی که بیه خیاطر بیمیاری در امتحیان      یانابل بررسی خواهد بود. لذا دانشجوق راستان

کیییه میدارک و مسیتندات الزم پزشیتی     درخواست خود را همیراه بیا   نهایی آن ریور نداشته باشد بایستی 

اداره کارشناسیان  به  طریق ایمیل از آن درس آزمونساعتر از تاری  برززاری  72روز کاری ) 3رداکثر تا 

)لیست شماره تماس و آدرس ایمیل کارشناسان مربوطه در جدول ارسال نمایند  تحصیالت تتمییی آموزش/

بدیهی است که پ  از زذشت مهیت سه روزه فوق الیذکر، هیی     .انتهایی این دستورالعمل ارایه شده استر

 .درخواستی در خصوص رذف پزشتی قابل پذیرش ناواهد بود

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

ساعت پی  از ثبیت    48 مدت رداکثر ظرفمی توانند  لزومدر صورت عزیز دانشجویان فعال خواهد بود و 

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

اقیدام  ضمن بررسی اعتراضات دانشجویان در صورت لیزوم   ات،قبل از ثبت نهایی نمردرس نیز استاد محترم 

سیاعته اعتیراض بیه نمیره از      48د. الزم بذکر است که فرصت خواهد نموو ثبت نهایی نمرات به تجدید نظر 

 وجه قابل تمدید ناواهد بود.  زمان ثبت موقت نمره شروع شده و به هی

کارشناسیی/کاردانی از طرییق تمیاس بیا کارشناسیان اداره آمیوزش و دانشیجویان مقیاطع          ییلطفا دانشجویان مقیاطع تحصیی  توجه: 

 تحصیالت تتمییی از طریق تماس با کارشناسان اداره تحصیالت تتمییی موارد و مسایل آموزشی خود را پیگیری نمایند.

 کارشناسان اداره تحصیالت تتمییی کارشناسان اداره آموزش

 آقای بهزاد اسماعییی

کارشناس آموزشی رشته های مهندسی معدن، شیمی و 

 آموزشتده فنی ورزقان

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

 عباس عبدالهیآقای 

متانیک، عمران، مواد،رشته های مهندسی  کارشناس  

برق پزشتی،  

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

 آقای جواد هاشم زاده

کارشناس آموزشی رشته های مهندسی برق، مواد، پزشتی و 

 متانیک

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

 آقای خوش سیوک

 ،رشته های مهندسی شیمی کارشناس

 عیوم پایهو  نفت پییمر، معدن،

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

mailto:edu_esmaeli@sut.ac.ir
mailto:edu_esmaeli@sut.ac.ir
mailto:takmili_sahand@sut.ac.ir0
mailto:takmili_sahand@sut.ac.ir0
mailto:edu_hashemzadeh@sut.ac.ir
mailto:edu_hashemzadeh@sut.ac.ir
mailto:takmili_sahand@sut.ac.ir0
mailto:takmili_sahand@sut.ac.ir0


 خانم راریه میرزایی

پییمر، رشته های مهندسی کارشناس آموزشی  

و عمران ، عیوم پایهنفت    

edu_mirzaei@sut.ac.ir 
 041-33459117 : شماره تماس

 

 زرامی موفقیت برای تمامی دانشجویانسالمتی و تجدید آرزوی ا ب

 تحصیالت تتمییی دانشگاه صنعتی سهند/کل آموزش هادار

 

mailto:edu_mirzaei@sut.ac.ir

