
 

 مقررات و توصیه های شرکت در آزمون الکترونیکی )ویژه دانشجویان(
 

 مرکز آموزشهای الکترونيک 

 

 به نام دانای توانا  

 

 انشجوی گرامی،د

سال جاري به  هاي پایان نیمآزمونبیماري کرونا،  به خاطر رعایت موازین بهداشتي ناشي از  آرزوي سالمتي و تندرستي براي شما،  با  

فرآیند آموزشي  فرصتي جهت ارزیابي شما برطبق موازین اخالق حرفه اي و بخشي از  ها  مجازي برگزار خواهد شد. این آزمون  تصور

زیر را با دقت  هاي  و توصیه  مقررات  ، لطفامشکالت ناخواسته در زمان آزمونسازي  در همین راستا و به منظور کمینه  .شودمحسوب مي

 مطالعه نموده و بدان عمل کنید. 

و همچنین دسترسي به    سخت افزاريبه لحاظ نرم افزاري و    خود، اعم از رایانه و گوشي همراه،سالم بودن وسایل ارتباطي  از   .1

اي متفاوت در اختیار اپراتوره  اینترنت ازشود دو نوع بسته  اطمینان حاصل کنید. توصیه مي  مناسباینترنت با سرعت و حجم  

 .داشته باشید

را براي   428و    78گزارش  هاي پایان ترم، قبل از شروع آزموندو یا سه روز به علت تغییر احتمالي برنامه امتحاني در طي ترم،   .2

   زمان دقیق امتحان خود از سامانه گلستان دریافت کنید.تاریخ و مشاهده 

سامانه    صورت نیاز به استفاده ازدر    .یددانلود کن  خود رادروس  مورد نیاز  محتواي  تمام    هاي پایان ترم،قبل از شروع آزمون .3

 انجام دهید.   19تا  7 هايساعتخارج از  هاي مربوطه را، فعالیتترمهاي پایاندر ایام آزمون آموزش الکترونیکي

در را،  هاي آموزش الکترونیکي  هاي پایان ترم، بخش مربوط به آزمون در کتابچه راهنماي کار با سامانهقبل از شروع آزمون .4

 مطالعه کنید. به دقت  ،در کانال ارتباطي دانشجویان با معاونین آموزشيیا سایت اصلي دانشگاه و 

اي که در کانال ارتباطي  هاي پایان ترم، در آزمون نمونهقبل از شروع آزمونبا محیط آزمون مجازي،    بیشتر  به منظور آشنایي .5

 گیرد، شرکت نمایید. دانشجویان قرار مي

و   است غیرقانوني ينترنتیآدرس ا کینفر از   نیاستفاده چند و شخص دیگرشما توسط هر نام کاربري و کلمه عبور استفاده از  .6

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

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

 . یداز طریق مرورگر در امتحان شرکت کن ،به جاي استفاده از اپلیکیشن مودلافزاري، جهت کاهش مشکالت نرم .7

  اینمالک بررسي مشکالت پیش آمده در زمان آزمون  و   ،شودثبت ميآموزش الکترونیکي  هاي شما در سامانه  فعالیتتاریخچه   .8

 مستندات خواهد بود.

ابتداي هر  در  و    دقیقه پیش از شروع آزمون به صفحه آزمون مراجعه فرمایید   10، حداقل  به آزمونجهت رویت و دسترسي   .9

 . ه دقت مطالعه کنیدآزمون بخش پیش نویس یا توصیف آزمون را ب

براي این گونه مشکالت  شما  تاد درس  توسط اسبه راهکارهایي که  در صورت اختالل یا قطع ارتباط با سامانه با حفظ خونسردي   .10

 است، عمل نمایید.   داده پیشنهاد

پایان .11 الکترونیکي  آزمون  در  دانشجو  حضور  عدم  صورت  ميدر  ثبت  غیبت  وي  براي  گلستان  سامانه  در  چنانچه ترم،  شود. 

امتحاني باشد، باید درخواست  هاي مستمر طول ترم خود به جاي غیبت  دانشجویي متقاضي عدم ثبت غیبت و درج نمرات فعالیت

 از زمان امتحان توسط ایمیل به استاد درس ارسال نماید.   پس روز  یک حداکثرخود را 

 باشید.   پیروز

 بلوچستان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه سیستان و  


