نکات کلی در خصوص امتحانات:
دانشجويان محترم
با توجه به اهمیت آزمونهای پايان نیمسال ،جهت برگزاری هر چه بهتر امتحانات ،نکات زير را مد نظر قرار دهید.
 .1به کلیه دانشجويان توصیه میگردد با مراجعه به سامانه سما از ساعت و روز دقیق امتحان پايان ترم خود مطلع
شوند.
 .2برای ايجاد تمرکز ،مکان آرامی برای پاسخگويی در نظر گرفته و از دسترسی به اينترنت اطمینان حاصل کنید.
همچنین با توجه به احتمال قطعی برق يا اينترنت ،در صورت امکان راهکار پشتیبان برای اتصال به اينترنت را
فراهم نمايید .به عنوان مثال يک بسته اينترنت دو ساعته از يک اپراتور ديگر منطبق بر زمان آزمون تهیه شود.
 .3اطالعیههای کلی امتحان توسط استاد قبل از برگزاری آزمون در بخش اخبار آزمون اعالم خواهد شد .لذا توصیه
میگردد به طور مستمر بخش اخبار هر درس توسط دانشجويان محترم چک شود.
 .4توصیه میشود ورود به سامانه را به لحظه شروع امتحان موکول نکرده و دقايقی قبل از آزمون به صفحه درس
مورد نظر وارد شويد .با اين وجود در دروسی که استاد درس قبالً آزمونی در درس مورد نظر اخذ نکرده است ،تا
لحظه شروع آزمون ،ماژول يا دگمه آزمون ظاهر نخواهد شد .بنابراين در صورتی که قبل از زمان آزمون به صفحه
درس مورد نظر وارد شدهايد ،در لحظه شروع آزمون يکبار صفحه را رفرش نمايید (کلید .)F5
 .5زمان شروع ،پايان آزمون بر حسب ساعت سرور  LMSمحاسبه میگردد که اين ساعت در گوشه سمت چپ
باال قابل مشاهده است .به ويژه در امتحانات تستی توصیه میگردد حداقل پنج دقیقه قبل از آزمون وارد صفحه
شخصی خود شويد .با اين وجود در لحظه شروع يکبار صفحه را  refreshنمايید (فشردن کلید  )F5توجه کنید
که لینک آزمون تا قبل از رسیدن زمان شروع فعال نخواهد شد.
 .6چنانچه استاد درس همزمان با جلسه امتحانی کالس مجازی نیز تعريف نموده باشد ،در آن جلسه نیز حضور
داشته باشید تا در صورت لزوم بتوانید اشکاالت خود را مطرح نمايید.
نکاتی در خصوص امتحانات تستی
 .7دانشجويان به ويژه در امتحانات تستی نگرانی از بابت قطعی لحظهای اينترنت نداشته باشند .در صورت قطع
اينترنت و ورود مجدد به آزمون و يا رفرش نمودن صفحه سواالت ،ضمن اينکه پاسخهای داده شده دانشجويان در
صفحه جديد پاك نخواهند شد ،متناظر با تغییر احتمالی در ترتیب سواالت و ترتیب گزينهها ،چینش سواالت

جواب داده شده به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد .در جهت استفاده از اين قابلیت ،در آزمونهای تستی که هر
سوال در يک صفحه طرح شده است ،پس از انتخاب گزينه حتماً "ثبت پاسخ" را کلیک نمايید.
 .8در امتحانات تستی که هر سوال در يک صفحه طرح شده است دقت شود فقط درانتهای آزمون دگمه "پايان
آزمون" (سمت چپ پايین صفحه) کلیک شود در صفحه بعدی سواالت جواب داده شده با رنگ سبز و سواالت
جواب داده نشده با رنگ سفید مشخص شدهاند.
نکاتی در خصوص امتحانات تشريحی:
 .9در امتحانات تشريحی که دانشجو میخواهد پاسخ خود را به صورت فايل ارسال کند ،الزم است دانشجويان
جواب سواالت را بر روی کاغذ  A4و با خط خود نوشته و در باالی تمامی صفحات نام و نام خانوادگی و شماره
دانشجويی خود را بنويسند.
 .10در امتحانات تشريحی از اساتید درخواست شده است مدت زمان اضافی برای آپلود پاسخ در نظر بگیرند.
بنابراين اکیداً توصیه میشود که دانشجويان کل زمان امتحان را برای پاسخگويی اختصاص نداده و حتماً پانزده
دقیقه انتهايی را برای آپلود اختصاص دهند .توجه شود که پايین بودن حجم ارسالی تصاوير پاسخنامه بسیار حیاتی
بوده و اگر فايل ارسالی دارای حجم بااليی باشد ،امکان عدم ارسال در زمان مقرر وجود دارد .بنابراين اکیداً توصیه
میشود از نرمافزارهای ويژه کاهش حجم و تبديل فرمت استفاده نمايید (به هیچ عنوان تصويری را که مستقیماً با
دوربین موبايل گرفته شده ،به دلیل حجم بسیار باال ،استفاده نکنید) .با توجه به راحتی استفاده از نرمافزار cam
 scannerو همچنین حجم مطلوب فايلهای خروجی آن ،استفاده از اين نرمافزار توصیه میشود .همچنین بهتر
است قبل از امتحانات چندين بار تمرين با اين نرمافزار صورت گیرد.
 .11برای اطمینان از آپلود پاسخنامه در سواالت تشريحی بعد از کلیک بر روی "پايان آزمون" در صفحه بعدی
عالمت گیره در کنار هر سوال نشان دهنده آپلود صحیح فايل خواهد بود.

 .12در انتهای کلیه آزمونها ،اجازه ويرايش و برگشت به آزمون وجود دارد (تصوير باال) .توجه کنید که کلیک بر
روی "پايان آزمون" در اين صفحه ،به منزله تحويل برگه امتحانی بوده و اجازه هیچگونه تغییری بعد از آن نخواهد
بود .مشاهده پیام زير به منزله ارسال درست پاسخها میباشد

