دستورالعمل برگزاری آزمون الکترونیک غیرحضوری

 هر دانشجو با شرکت در آزمون مجازی متعهد میشود که به تمام اصول حاکم بر آزمو حضوری مقید و پایبند
است
 پس از نهایی سازی نمره آزمون توسط استاد الزم است در سامانه سما نمرات را ثبت موقت نموده و تا  3روز
بعد ثبت نهایی شود.
 با توجه به اهمیت انجام هماهنگی الزم در اجرا و رفع مشکالت احتمالی هر دانشکده الزم است رابط آزمون
داشته باشد .صرفا رابط آزمون در تعامل با سالم مرکز آزمون الکترونیک در طی ساعات اداری است و دانشجویان
با رابط آزمون دانشکده خود در ارتباط باشند.
 آدرس سامانه آزمون ( )azmoononline.qums.ac.irاز طریق رابطان دانشکده در اختیار دانشجویان و
اساتید قرار میگیرد.
 آموزش و رفع اشکال رابطین دانشکده از طریق رابط آزمون الکترونیک سامانه آزمون دانشگاه صورت میپذیرد.
 جدول برنامه زمانبندی آزمون در روزها و ساعات کاری هفته برگزار شود.
 برنامه زمانبندی آزمون ها به کلیه دانشجویان با مسئولیت دانشکده ابالغ شود.
 لیست دانشجویان واجد شرایط هر امتحان از سامانه سما دریافت شود.
 هر دانشجو باید با شماره همراه معتبر که در سامانه سما درج گردیده وارد سامانه گردد.
 طراحی سواالت توسط استاد درس ،ترجیحا سواالت چهارگزینه ای باشد ،به نحوی که هم سوواالت و هم گزینه
های آزمون قابل جابجایی باشد.
 سواالت پس از طراحی توسط استاد مربوطه ،توسط کارشناس مرکز آزمون در سامانه بارگذاری میشود .
 سواالت توسط کارشناس سامانه با قالب سامانه چک شود و در صورتی که ایرادی در سواالت میباشد به استاد
درس بازخورد داده شود.
 زمان آزمون توسط استاد با توجه به زمان استاندارد هر سئوال تعریف گردد و زمان اختصاص داده شده به
سئواالت برای امتحان به صورت کلی می باشد.
 برای ورود به آزمون ترجیحا از کامپیوتر و یا لپتاب استفاده گردد و به دانشجویان اطالع رسانی شود در صورتی
که از تلفن همراه استفاده نمایند مسئولیت عدم مشاهده مناسب سئواالت به عهده ایشان می باشد.
 اگر به هر دلیلی امکان ورود به سامانه و عدم انجام آزمون برای دانشجویان به دالیل مشکالت ایشان از جمله
قطعی برق و  ...اعالم گردد ،درس می بایست حذف گردد.
 امکان بازگشت به عقب برای سئواالت وجود ندارد.
 سواالت امتحانی شامل موارد هر دوگزینه  ،هیچ کدام  ،گزینه الف یا سایر گزینه ها نباشد.


هم سواالت به صورت تصادفی و هم گزینه های آن به صورت تصادفی اعالم گردد.

 دروس زبان فقط تنه سواالت تستی ،به صورت تصادفی باشد.

