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مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان
قابل توجه دانشجویان واساتید محترم
باعنایت به دستورالعمل ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری درخصوص چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات
نیمسال اول سال تحصیلی  1044 -1041و با توجه به شرایط پیشآمده و شیوع بیماری کرونا وهماهنگی انجام شده استانی ،
دستورالعمل برگزاری امتحانات و نکات مورد توجه در امتحانات پایانی این ترم به شرح ذیل مطابق مصوبه شورای آموزشی
وپژوهشی مؤسسه ابالغ می شود.
 -1امتحانات نهایی پایان ترم از تاریخ 11دی ماه  1044برگزار می شود .کالسهای آموزش مجازی دانشجویان مطابق
روند فعلی تا زمان برگزاری امتحانات ادامه خواهد یافت.
 -2دانشجویانی که به دالیل موجه امکان شرکت در امتحانات را پیدا نمیکنند ،حذف درس بدون درنظرگرفتن نصاب حداقل
واحد و محدودیت دیگر وجود دارد .لذا حداکثر یک هفته قبل از برگزاری امتحانات ،فرصت حذف دروس از طریق اداره آموزش
فراهم می گردد .غیبت در امتحان ،برای ایشان موجه در نظر گرفته و اعالم خواهد شد.
 -3توصیه می شود یک هفته قبل از فرارسیدن روز امتحان با مراجعه به سامانه آموزش و سامانه مجازی  ،نسبت به مالحظه
بازه زمانی امتحانات دروس خود اقدام نمایید و چنانچه امکان مشاهده ندارید و با خطای موانع و محدودیت های آموزشی  ،مالی
و ...مواجه می شوید پی گیری های الزم را از طریق اداره آموزش انجام دهید .تاکید می گردد تا قبل از روز آزمون خود نسبت
به رفع اشکاالت و موانع اعم از آموزش ،مالی وغیره اقدام نمایید.
نکات مهم در خصوص آزمون های مجازی دروس نظری دانشجویان محترم
 -1توصیه می شود ،عالوه بر اتصال اصلی اینترنت که استفاده می کنید یک اتصال دیگر اینترنت نیز به عنوان پشتیبان تهیه
کنید تا در مواقع قطعی از آن استفاده کنید.
 -2برای ورود به آزمون حتما راس ساعت مشخص حضور داشته باشید.
 -3لینک هر جلسه آزمون درگروههای واتساپی هر رشته ودوره راس ساعت شروع جلسه آزمون فعال خواهد شد.
 -0با توجه به اینکه مدت آزمون متغیر است ،بازه زمانی مجاز نیز ممکن است متغیر باشد (.حداقل  04دقیقه تا حداکثر 124
دقیقه در نظر گرفته شده است ).بنابراین توصیه میشود از همان ابتدای بازه زمانی مجاز درآزمون شرکت نمایید .دانستن
بازه زمانی شرکت در آزمون ،درابتدای شروع امتحان مورد نظر در سامانه آزمونها اعالم می گردد.جهت پیشگیری از بروز
هرگونه مشکلی ،زمان خود را تنظیم نموده و تا انتهای آزمون ،از اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید.
 -5کلیه دانشجویان الزم است مطابق برنامه امتحانی خود راس ساعت مقرر از طریق لینک موجود در گروه واتساپی با شماره
دانشجویی و کد ملی وارد سامانه امتحانات مجازی شوند و پس از انتخاب درس با توجه به بازه زمانی امتحان ،سواالت امتحانی
خود را در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهند.
نکات و توصیه های شرکت در آزمون مجازی ویژه دانشجویان محترم
 -1امتحانات مجازی به دو صورت تستی یا تشریحی (به صالحدید استاد درس) برگزار می گردد .مطابق پروتکل های آزمون
های مجازی ،سامانه امتحانات مجازی مؤسسه دارای بانک سوال برای هر درس به تعداد برابر سوال های مورد نیاز آن درس
می باشد.
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 -2امتحانات در سامانه آزمون های غیرحضوری اختصاصی به یکی از  0روش زیر قابل برگزاری می باشد :
الف) امتحان تستی ساده (با متن ساده و بدون فرمول و/یا شکل در کل سواالت و گزینه های پاسخ)
ب) تستی ترکیبی (متن به همراه با شکل و/یا فرمول)
ج) تشریحی ساده (صرفاً متن بدون شکل و/یا فرمول درکل سواالت امتحان)
د) تشریحی ترکیبی (متن همراه با شکل و/یا فرمول در یک یا چند سوال امتحان)
 -3برای امتحانات نوع تستی متنی ساده (الف) ،سواالت امتحان یکی پس از دیگری به صورت متنی روی صفحه
نمایشگردانشجو ظاهر شده و دانشجو کافی است گزینه صحیح را با کلیک انتخاب نماید.
 -0برای امتحانات تشریحی متنی ساده (مورد ج) سواالت آزمون به صورت متنی و یکجا روی صفحه نمایشگر دانشجو
ظاهر شده و دانشجو می بایست پاسخ سواالت را به صورت متنی در جعبه (باکس) زیر سوال تایپ نماید .یا در صورت تمایل
(و اگر پاسخ شامل شکل و فرمول است) پاسخ سوال را بر روی برگه پاسخنامه و پس از نوشتن نام و نام خانوادگی و شماره
دانشجویی باالی برگه پاسخ ،عکسی بافرمت و ظرفیت مجاز تهیه و درجعبه (باکس) پایین نوشته های خود بارگذاری نمایید.
 -5در امتحانات تشریحی تصویری که پاسخ ها باید به صورت تصویر در سامانه بارگذاری شود ،زمان پاسخگویی به سواالت
امتحان خود را طوری تنظیم کنید که برای بارگذاری فایل های پاسخنامه وقت کافی داشته باشید .چون به محض اتمام وقت
آزمون سامانه امتحان بسته خواهد شد و امکان بارگذاری پاسخنامه در هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت .لذا با توجه به عدم
محدودیت سامانه در تعداد فایل های تصویری قابل بارگذاری ،توصیه می شود پس از تکمیل هر برگ پاسخنامه بالفاصله فایل
تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایید و سپس به سراغ سوال بعدی و ادامه آزمون بروید و از جمع کردن برگه های پاسخنامه
و تهیه و تنظیم تصویر از آنها در انتهای آزمون جدا خودداری نمایید ..توضیح اینکه از اساتید محترم درخواست می شود ،دراین
گونه موارد ،وقت امتحان ها را حدود  14تا  24درصد از وقت استاندارد بیشتر در نظر بگیرند که دانشجویان زمان کافی برای
آپلودها داشته باشد.
 -6هر امتحان یک بازه مجاز زمانی (مثال  1تا  14صبح) و یک مدت آزمون مثال  64دقیقه دارد .ورود دانشجو برای آزمون،
می تواند در طول بازه زمانی انجام شود ،ولی مدت آزمون از لحظه ورود محاسبه می شود .درضمن با اتمام بازه زمانی ولو اینکه
مدت آزمون هنوز تکمیل نشده باشد ،آزمون خاتمه می یابد.
 -7با توجه به احتمال قطعی اینترنت دانشجو در بین امتحان و سایر موارد غیرقابل پیش بینی و به منظور جلوگیری از
استرس دانشجویان و اطمینان بیشتر ،بازه زمانی مجاز آزمون ها مدت زمان بیشتری در نظر گرفته می شود تا در روند آزمون
دانشجو خللی ایجاد نگردد(.درموارد غیر مترقبه وخاص نیز شورای آموزشی تصمیم خواهد گرفت ).با این وجود توصیه می گردد
دانشجویان راس ساعت مقرر در برنامه امتحانی ،آزمون خود را آغاز نمایند.
 -1در صورتی که به هر دلیل اتصال به اینترنت شما با مشکل روبرو شد می توانید ،مجدداً در بازه زمانی امتحان وارد سامانه
شوید  ( .البته توجه نمایید ورود مجدد حتما بایددر بازه زمانی امتحان انجام شود ،چون پس از اتمام بازه زمانی امکان ورود به
آزمون را نخواهید داشت )
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