
   ٩٩-٩٨دوم نیمسال   غیر حضوری دستورالعمل برگزاری امتحانات
  دانشکده مھندسی برق 

  گرامی  دانشجویانقابل توجھ 

رعایت اصول و قوانین  ،دانشکدهرساند کھ جھت برگزاری مناسب امتحانات غیر حضوری  بھ استحضار می
  .گردد توصیھ میجھت پیشگیری از ھر گونھ مشکل احتمالی اکیداً آموزشی ذیل 

برای  ١٣:٣٠و  ٨ھای  در ساعتمھندسی برق زمان شروع امتحانات طبق برنامھ زمان بندی دانشکده  -١
 .می باشدبرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ١٥و ١٠کارشناسی و  دانشجویان

(دانشجویان کارشناسی و ارشد   LMSمتحان در سیستم ادقیقھ قبل از شروع  ١۵دانشجویان موظف ھستند  -٢
و یا سیستم آموزش ھای الکترونیکی (دانشجویان  /http://lms.iust.ac.irبا آدرس روزانھ و پردیس) 

 د.نحضور داشتھ باشدرس مربوطھ  درو  /http://vc.iust.ac.irبا آدرس ارشد مجازی) 
ھنگامی کھ سواالت امتحانی توسط استاد و یا سیستم بھ شکل خودکار بارگذاری می گردند حتما از آنھا  -٣

 عکس بگیرید تا در صورت بروز ھر گونھ مشکلی تصویر سواالت را برای پاسخگویی داشتھ باشید. 
ستفاده مورد اکامپیوتری بھ منظور حضور و غیاب دانشجویان و امکان احراز ھویت ایشان، سیستم  -٤

 دانشجویان می بایست دارای میکروفن و یا وب کم باشد.
را روی تمام  مورد نیازو سایر اطالعات  تعداد صفحات پاسخنامھ ،شماره دانشجویی ،نام و نام خانوادگی -٥

حتما برای پاسخگویی از خودکار (ترجیحا مشکی) استفاده کنید تا ھنگام اسکن برگھ ھای پاسخنامھ بنویسید. 
 گرفتن وضوح اطالعات نگارش شده عالی باشد. و یا عکس

نوع امتحان و نحوه ارسال پاسخنامھ را استاد مربوطھ تعیین می کند. در این ارتباط حضور بھ موقع در  -٦
 جلسھ امتحان و شنیدن توضیحات اولیھ استاد قبل از شروع امتحان بسیار اھمیت خواھد داشت.

پیوست تھیھ و در صورت ارسال پاسخنامھ از طریق ایمیل حتما مجموعھ پاسخ ھا را بھ شکل یک فایل  -٧
 .(zip-.rar.)نمائید. در صورت بزرگ بودن حجم پاسخنامھ آنرا بھ شکل فشرده پیوست کنید ایمیل ارسال

رت برگھ ھای امتحانی و مستندات خود را تا تائید نمره نھایی توسط استاد درس نگھداری کنید تا در صو -٨
 مورد استفاده قرار گیرد. حضوری برگھ ھابرای بررسی بھ نیاز 

آرامش خود را حفظ کرده و پس از رفع مشکل  ،در صورت قطع برق و یا مشکالت اینترنتی و سیستمی -٩
مجددا بھ فضای برگزاری امتحان بازگشتھ و بھ ادامھ امتحان بپردازید. توضیحات الزم را در خصوص 

 برگھ امتحانی برای بررسی استاد نوشتھ و ارسال نمائید. مشکل پیش آمده کتبا در
با تعداد کافی برای پاسخگویی امتحانات خود تھیھ  و آماده برگھ ھای امتحانی مناسبدانشجو موظف است  -١٠

 :برگھ امتحانی نوشتھ و امضاء نمایداولین را در باالی  زیرمتن تعھد نامھ کند. قبل از شروع جلسھ امتحان 

در اینجانب ....................بھ شماره دانشجویی........................ بدینوسیلھ متعھد میگردم کھ شخصا 
حاکم بر این امتحان آموزشی شرکت نموده و قوانین استاد                                              امتحان 

و در صورت اثبات خالف آن مسئولیت  نمایمیت شده راکامال رعا مشخصاستاد درس دانشکده و کھ توسط 
  .اینجانب می باشدعھده  رکلیھ عواقب ب

  تاریخ                           امضاء                        

  

 


