
  دانشکده مهندسی برق  1400-1399اول نیمسال   غیر حضوري دستورالعمل برگزاري امتحانات
  گرامی  دانشجویانقابل توجه 

رعایت اصول و قوانین آموزشی دانشکده، رساند که جهت برگزاري مناسب امتحانات غیر حضوري  به استحضار می
  .می گردد توصیهجهت پیشگیري از هر گونه مشکل احتمالی اکیداً ذیل 

توجه کامل دانشجو  .برگزار خواهند شدو به شکل غیر حضوري مهندسی برق دانشکده اعالم شده امتحانات طبق برنامه زمان بندي  -1
 عدم حضور در جلسه به منزله غیبت در امتحان تلقی می گردد. به این زمانبندي ضروري است.

با   LMSسیستم در  ،ارشد مجازيو پردیس  ،(نوبت اول و دوم) کارشناسی ارشد، کارشناسیاعم از  دانشکده، تمامی دانشجویان -2
فضاي  در متحانادقیقه قبل از شروع  15دانشجویان موظف هستند  .امتحان خواهند داد /http://lms.iust.ac.irآدرس 

 .حضور داشته باشند درس مربوطه
ستفاده دانشجویان می بایست داراي مورد اکامپیوتري به منظور حضور و غیاب دانشجویان و امکان احراز هویت ایشان، سیستم  -3

احتیاج به ارائه  99(دانشجویان ورودي  داشته باشید. ههمراخود را نیز در هنگام امتحان  کارت دانشجویی میکروفن و یا وب کم باشد.
 نشجویی نمی باشند)کارت دا

هنگامی که سواالت امتحانی توسط استاد و یا سیستم به شکل خودکار بارگذاري می گردند حتما از آنها عکس بگیرید تا در صورت  -4
 بروز هر گونه مشکلی تصویر سواالت را براي پاسخگویی داشته باشید. 

را روي تمام برگه هاي پاسخنامه بنویسید.  مورد نیازو سایر اطالعات  صفحات پاسخنامه شماره ،شماره دانشجویی ،ام و نام خانوادگین -5
استفاده کنید تا هنگام اسکن و یا عکس گرفتن وضوح اطالعات نگارش شده  خودکار (ترجیحا مشکی)حتما براي پاسخگویی از 

 عالی باشد.
پاسخنامه را استاد مربوطه تعیین می کند. در این ارتباط حضور به موقع در جلسه امتحان و شنیدن بارگذاري نوع امتحان و نحوه  -6

 قبل از شروع امتحان بسیار اهمیت خواهد داشت.توضیحات اولیه استاد 
حضوري بررسی به برگه هاي امتحانی و مستندات خود را تا تائید نمره نهایی توسط استاد درس نگهداري کنید تا در صورت نیاز  -7

 د.نمورد استفاده قرار گیر ،برگه ها
به پاسخنامه دریافتی، درخواست برگزاري یک ارتباط غیر امکان دارد استاد شما براي ارزیابی بهتر و رفع ابهامات احتمالی نسبت  -8

حضوري بصورت صوتی و تصویري به منظور دریافت توضیحات تکمیلی را داشته باشد. به طور جدي توصیه می گردد در امتحانات 
 بر روي تالش خود متمرکز باشید.

آرامش خود را حفظ کرده و پس از رفع مشکل مجددا به فضاي برگزاري  ،در صورت قطع برق و یا مشکالت اینترنتی و سیستمی -9
امتحان بازگشته و به ادامه امتحان بپردازید. توضیحات الزم را در خصوص مشکل پیش آمده کتبا در برگه امتحانی براي بررسی 

 نمائید. طبق روندي که استاد مشخص خواهد کرد عملاستاد نوشته و 
با تعداد کافی براي پاسخگویی امتحانات خود تهیه کند. قبل از شروع جلسه  و آماده هاي امتحانی مناسببرگه دانشجو موظف است  -10

 :یدینوشته و امضاء نمابا خودکار برگه امتحانی اولین را در باالي  زیرمتن تعهد نامه  ،امتحان

استاد …….……امتحاندر نوسیله متعهد میگردم که شخصا اینجانب ....................به شماره دانشجویی........................ بدی
شده راکامال  مشخصاستاد درس دانشکده و دانشگاه، حاکم بر این امتحان که توسط آموزشی شرکت نموده و قوانین .…………

  .اینجانب می باشدعهده  رو در صورت اثبات خالف آن مسئولیت کلیه عواقب ب نمایمرعایت 
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