بسمه تعالی
راهنمای آموزشی دانشگاه در برگزاری آزمون به شیوه غیر حضوری
ویژه دانشجویان-نیمسال اول 99
 -1کلیه آزمون های دانشگاه به شکل غیر حضوری از تاریخ  23دی ماه  1399انجام خواهد شد .زمان برگزاری امتحان و مدت امتحان
توسط استاد محترم در سامانه تعریف می شود که باید منطبق بر برنامه زمانی آزمون های دانشگاه باشد.


دانشجویان محترم روز و تاریخ و ساعت دقیق امتحانات را بخاطر بسپارند.


 -2ده نمره از کل نمره به آزمون پایان ترم دانشجویان اختصاص دارد.

شرکت کلیه دانشجویان در ارزشیابی اساتید از طریق سامانه سما الزامی است.

 -3نحوه مشاهده سواالت :در هر لحظه امکان دیدن فقط یک سوال تستی یا تشریحی وجود دارد و در صورت پاسخ دادن یا رد کردن
سوال ،سوال بعدی نمایش داده می شود.


در صورت خروج از سامانه و بازگشت مجدد سوال بعدی نمایش داده خواهد شد .الزم به ذکر است تا زمانی که گزینه پایان
آزمون توسط دانشجو زده نشود امکان مشاهده مجدد همه سواالت وجود دارد.

 -4نحوه نمایش سواالت :سواالت و گزینه ها برای هر دانشجو تصادفی است.
-5دانشجویان در صورت بروز مشکل در عدم ورود به سامانه ،مشکل رمز عبور با آموزش دانشکده تماس بگیرند.


برای ورود به آزمون ،فقط کافی است وارد سامانه مدیریت یادگیری با آدرس  LMS.KMSU.AC.IRشوند.



عدم ورود در سامانه در زمان امتحان به منزله غیبت تلقی خواهد شد.



به اطالع می رساند که با توجه به امکانات سامانه ،هر گونه ورود و خروج به سامانه IP،ورود ،فعالیت های صورت گرفته و سایر
موارد مشابه توسط دانشجو ثبت می شود و توسط استادرس و توسط آموزش کل دانشگاه (به طور اختصاصی تر) قابل بررسی
و ردیابی است.



آزمون راس ساعت مقرر آغاز می شود و پس از آن ،شروع به کسر زمان خواهد کرد.



هیچگونه محدودیتی در تعداد ورود و خروج به سامانه برای دانشجو در نظر نگرفته شده است.



توجه  :اگر زمان مراجعه شما به سامانه در انتهای تاریخ تعیین شده برای آزمون توسط استاد باشد و محدوده زمانی باقی مانده تا اتمام
بازه زمانی تعیین شده توسط استاد ،از زمان تعیین شده برای آزمون کمتر باشد ،آزمون بدون در نظر گرفتن این زمان سنج به اتمام خواهد
رسید ،لذا اکیداً توصیه میشود قبل از رسیدن به زمان پایان مهلت تاریخ تعیین شده نسبت به شرکت در آزمون اقدام نمائید.



اکیداً توصیه می شود که دانشجویان فیلم آموزشی آزمون (آشنایی با محیط سامانه و نحوه پاسخ دهی) را مشاهده بفرمایند.
آدرس فیلم برای نمایندگان شورای صنفی ارسال خواهد شد و نیز از طریق سامانه دانشگاه نیز قابل دریافت است.

 -7با توجه به اهمیت آزمون ،اکیداً توصیه می شود که دانشجویان محترم تا حد امکان از کامپیوتر برای شرکت در آزمون غیرحضوری استفاده کنند.



الزم به توضیح است که بیشتر مشکالت گزارش شده دانشجویان در هنگام استفاده از موبایل برای پاسخ دهی ظاهر می شود.

 -8مشاهده پیام "ا رتباط با سرور قطع است" نشان دهنده کندی سرعت اینترنت و یا قطعی لحظه ای اینترنت از سمت دانشجو است.
خواهشمند است پیش بینی خط اینترنت جایگزین صورت پذیرد.


توصیه می شود که دانشجویان یک خط اینترنت دوم جایگزین مانند خرید بسته اینترنتی برای آن آزمون در نظر بگیرند.

 -9آزمون تشریحی می تواند به صورت تایپی یا عکس از برگه امتحانی باشد .برای آزمون تشریحی که ممکن است نیاز به عکس از برگه
امتحانی و بارگذاری در سامانه باشد ،دانشجویان محترم حتماً چند برگه A4برای آزمون آماده داشته باشند .در صورت گرفتن عکس از
پاسخنامه و ارسال آن به سامانه ،احتمال دارد حجم فایل مذکور باال باشد و به سرعت بارگذاری نشود لذا بهتر است دانشجو از قبل نرم
افزارهای کم کننده حجم فایل تصویری را آماده داشته باشد.


ترجیحاً از نرم افزار  Camscannerاستفاده شود.



حداکثر حجم بارگذاری  10مگابایت است.

-10در شرایطی که سرعت اینترنت کند باشد از زمان ثبت گزینه ثبت پاسخ تا رفتن به صفحه بعد ممکن است چند ثانیه طول بکشد.
الزم به تاکید است تاکنون چندین بار توسط آموزش دانشگاه این موضوع به روش های مختلف تستی و تشریحی تست شده است که در
همه موارد ارسال پاسخ به صورت آنی صورت گرفته است.

