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 ٠٩١١-٠٠١١سال تحصیلي دومیمسال نپایان  غیر حضوريامتحانات آیین نامه 

  

 دانشجویان عزیز به موارد زیر توجه بفرمایید . 
 

  .شود برگزار مي کارت ورود به جلسهو براساس زمان اعالم شده در  به صورت غيرحضوري برنامه ، متحانات پايان نيمسال جاري مطابقا .1

 يمانند قطعي برق، قطع(يا سخت افزاري  اشكاالت نرم افزاري روزب هاز جمل چنانچه دانشجويي به هر دليل .است الزامی مجازی حضور دانشجو در جلسه امتحان  .2

در امتحان  درس به صورت غیبت وضعیت آن در كارنامه و از وي آزمون مجدد به عمل نخواهد آمد عنواندر امتحان يك درس غيبت نمايد به هيچ ، ...)ينترنت ا

 . دخواهد شثبت 

 ريسان در زمان و تاريخ اعالم شده مبرگزاري امتح وامكان ...)خرابي سرور سامانه و يا قطعي اينترنت(يا سخت افزاري  ر صورتي که به دليل بروز اشكاالت نرم افزاريد .3

 . مي شود رساني اطالع كده، آموزش دانشداً در تاريخي که با هماهنگي با هماهنگي استاد درس مجدي ود، در صورت تأييد صحت موضوع ايرادات فننش

 سماالیو سامانه آموزش مجازی از طریق مربوطه طبق نظر استاد و برگزار مي گردد و شفاهي به صورت غيرحضوري  )تشريحي-تستي(امتحانات کتبي  تمامي .4

 . برگزار مي گردد onnect) Cdobe A( msLياو  samalive.irبه آدرس 

و در زمان (قبل از شروع امتحان  دقیقه1١، دانشجویان  .باشد مي 11و  11 – 03:8 طبق برنامه زمانبندي در ساعت هاي مان شروع امتحانات کتبي و شفاهيز .5

مربوطه درس  جلسه امتحان مقرر وارد منويرأس ساعت  ود نبه سامانه مراجعه نمای با نام كاربری و رمز ورود،  )در كارت ورود به جلسه  تاریخ ثبت شده

 .دناقدام نماي نسبت به پاسخ به سؤاالت امتحان کتبي در مدت زمان تعيين د ونشو

  .و امكان دسترسي دانشجو به امتحان قبل از شروع بازه زمان شروع امتحان و بعد از آن وجود ندارد مشخص باز و بسته مي شود تاریخ و بازه زمانیدر  کتبي امتحان .6

 .باشد مي رويت اولين سوال به منزله حضور در جلسه امتحانامتحان و  ورود دانشجو به منوي .7

در زمان برگزاری یا بعد از آن، حتی پس از اعالم (درهر زمان كه وقوع تخلف در امتحان یك درس توسط دانشجویان درس به صورت فردی یا گروهی  .8

 .و مطابق مقررات رفتار خواهد شد  ارجاع دانشجويي انضباطيجهت بررسي به کميته  گزارش مربوطه محرز و به اثبات برسد، توسط استاد نمرات

 (...  ، در واتس اپ)سایر افراد و گروههای دانشجویی  به و ارسال و دریافت پیام استفاده از تلفن همراه در طول برگزاری امتحان جهت مكالمه تلفنی .9

 . دباش آموزشي ممنوع ميتينابي فني و پش به استثناء استاد درس، تيم

جو شده دانش ينجايگز اثبات گردد که شخص ديگري در صورتيكه و امتحان تخلف محسوب میشود به سواالت افراد جهت پاسخ گوییگرفتن از سایر  كمك .11

 .شود پرونده دانشجو به کميته انضباطي ارجاع داده مي ، است

رس استاد د با گزارش کتبي محرز و به اثبات برسد، تقلب فردی یا گروهی دانشجویان ،درس توسط استاد اوراق امتحانی هنگام تصحیح درصورتیكه .11

 دش اقدام خواهد موضوع بررسي و مطابق ضوابط و مقررات انضباطي

 گردد مي توصيه اکيداً از هر گونه مشكل احتمالي،  جهت پيشگيرياصول و قوانين آموزشي اين شيوه نامه  تايمناسب امتحانات غيرحضوري، رع جهت برگزاري .12

اكیدا به ارجاع خواهند داد . لذا  كمیته انضباطیموضوع را به  ،در آزمونهاي مجازي موارد زير مي باشد . اساتيد ارجمند در مواجهه با اين موارد مصادیق تخلف .13

 در زمان آزمون پرهيز نمايند . انجام تخلفات زير تا از  می شودكر داده ذدانشجویان ت

 مجازي فضاي در ديگري به آزمون پاسخنامه يا سواالت ارسال يا انتشار -

 ،  (و يا ديگران جزوات و کتابها) برداري کپي ههرگون -

 اجتماعي صفحات و ها گروه در پاسخنامه يا سواالت از هره برداريب وارسال   -

 مشابه آدرس يك از نفر چند استفاده  -

 اينترنت از شده دانلود جمالت و عبارت از استفاده  -

  دستگاه دو از دانشجو همزمان ورود  -

  ساير  -

 با آرزوی موفقیت 

 معاونت آموزشی 




