
 

 

1 

 

 1400-1401دستورالعمل اجرایی امتحانات نیمسال اول 

 

 

 دانشجویان عزیز و گرامی

 ضمن عرض سالم و آرزوي سالمتی 

 
ي کرونـا و توصـیه هـاي وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـآوري و در جهـت رعایـت مـوازین بهداشـتي لدر راسـتاي مصـوبات سـتاد مـ

بـراي پیشـگیري از گسـترش بیمـاري کرونـا، همآننـد سـال گذشته، آزمونهاي پایان نیمسال جاري نیـز بـه صـورت مجـازي 

مشـکالت ناخواسـته در زمـان آزمـون، لطفـا مقررات و  از جلوگیريبرگـزار خواهنـد شـد. در همـین راسـتا و بـه منظـور 

 :عمل کنید وزیر را با دقت مطالعه نموده  توصیه هاي

پرتال دانشجویي برنامه امتحاني را از  امتحانـات ، چنـد روز قبـل از شروع  25/10/1400با توجه به شروع امتحانات در مورخ  -1

 د.دریافت کنی pooya.iuc.ac.irبه آدرس 

 تکمیل نمایید )الزامي مي باشد(25/10/1400لغایت  18/10/1400از مورخ  را فرم ارزشیابي اساتید 

  پرداخت شهریه و تسویه حساب مالي 

 دریافت کارت ورود به جلسه 

حضور دانشجویان در آزمون پایـان تـرم ضـروري مـي باشـد و در صـورت عـدم حضـور دانشـجو در آزمـون الکترونیکـي  -2

 د. ترم، در سامانه براي وي غیبت ثبت مي شوپایان 

از ســالم بــودن وســایل ارتبــاطي خــود، اعــم از رایانــه و گوشــي همــراه، بــه لحــاظ نــرم افــزاري و ســخت  -3

 افــزاري و همچنین دسترسي بـه اینترنـت بـا سـرعت و حجـم مناسـب اطمینـان حاصـل کنیـد. 

یان عزیـز برنامـه قطعـي بـرق محـل سـکونت خـود را از طریـق مراجـع مربوطـه دریافـت نماینـد تـا الزم اسـت دانشـجو -4

همچنـین رعایت موارد در صـورت امکـان نسـبت بـه اسـتقرار در مکـان مناسـب از قبـل شـروع امتحـان اقـدام نماینـد. 

شـرکت در امتحانـات شـما را بـه  به وطـهزیر در صـورت احتمـال قطعـی بـرق مـی توانـد مشـکالت مرب

 :حداقل برساند

 ؛ شارژ کامل لپ تاپ، تبلت یا موبایل قبل از امتحان 

 ؛ به همراه داشتن پاور بانک در صورت امکان 

  ،تبلت یا موبایل اضافي و پشتیبان به همراه داشتن لپ تاپ 

 .خود را مطالعه کنید قبل از شروع آزمونهاي پایان ترم، تمام محتواي مورد نیاز دروس -5

ر صفحه د راهنمای شرکت در آزمونهای مجازی از طریق سامانه آنالین دانشگاهفایل  قبل از شروع آزمونهاي پایان ترم،  -6

 کنید.را، به دقت مطالعه  دانشگاه سامانه آموزش الکترونیکياصلي 

 



 

 

2 

 

 1400-1401دستورالعمل اجرایی امتحانات نیمسال اول 

 

در  که بصورت آزمایشي هاي پایان ترم، در آزمونبه منظور آشنایي بیشتر با محیط آزمون مجازي، قبل از شروع آزمونهاي  -7

 .کنید، شرکت بارگزاري شده اند دانشگاه سامانه آموزش الکترونیکي

شما توسط هر شخص دیگر و استفاده چندین نفر از یک آدرس اینترنتي غیرقانوني است  نام کاربري و کلمه عبورستفاده از ا -8

ولیت هر گونه سواستفاده از نام کاربري و کلمه عبور شما در زمان آزمون شود. همچنین، مسئ و از عناوین تقلب محسوب مي

 د.بر عهده شما خواهد بو( مثل عدم دسترسي شما به آزمون)و بروز هر گونه مشکلي

ت پیش آمده در زمان آزمون این ک بررسي مشکالالشود، و م تاریخچه فعالیتهاي شما در سامانه آموزش الکترونیکي ثبت مي -9

 .خواهد بودمستندات 

دقیقه پیش از شروع آزمون به صفحه آزمون مراجعه فرمایید و در ابتداي هر  10جهت رویت و دسترسي به آزمون، حداقل  -10

 .آزمون بخش پیش نویس یا توصیف آزمون را به دقت مطالعه کنید

اهکارهایي که توسط استاد درس به رو  شدهآزمون  وارد، مجددا یا قطع ارتباط با سامانه با حفظ خونسردي  اللدر صورت اخت -11

 کنید.ت پیشنهاد داده است، عمل شما براي این گونه مشکال

اقدام نسبت به رفع مشکل  ، گروه آموزشيکارشناسان مرتبط با  با در صورت بروز مشکالت احتمالي در سامانه در زمان امتحان -12

 کنید.

تخصیص زمان به آزمون توسط استاد محترم درس انجام مي شود، بنابراین زمان آزمون را مدیریت نموده و کارشناسان سامانه  -13

 مجاز به اضافه و کم نمودن زمان آزمون نیستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه


