
 دستور العمل های برگزاری آزمون

 دانشکده برگزار می گردد.طی برنامه اعالم شده در سایت   azmoon.mubabol.ac.irکلیه آزمون ها در سایت  .1

 بعد از اتمام زمان ورود به آزمون هیچ دانشجویی امکان ورود به آزمون را ندارد. .2

سوال نمایش داده  2 در هر صفحه و برای ده درصد از صفحاتقابلیت برگشت به سوال قبل  با چهار گزینه ای، غالباسواالت  .3

 می شود.

دقیقه می باشد ولکن مدیریت زمان کل آزمون با دانشجو می باشد و بااتمام زمان آزمون در هر 3زمان هرصفحه حدااقل  .4

تاسوال باشد در بیست دقیقه هرصفحه دو سوال و 22صفحه ای که باشند ازمون تمام میشود.)به عنوان مثال اگر آزمونی 

صفحه برگزار میگردد بعد از بیست دقیقه به پایان میرسد و مدیریت  12دقیقه زمان  تخصیص می یابد بنابراین آزمون در 3

دقیقه زمان صرف شد جهت مدیریت زمان  آزمون میبایست درصفحات بعدی 3صفحات با دانشجو است اگر برای صفحه ای 

 ان کمتری صرف کند تا فرصت کافی برای پاسخ  به تمام سواالت  تا قبل از اتمام آزمون داشته باشد  (زم

دانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون ها به پنل خود مراجعه کرده و از تعریف شدن همه دروس خود  .5

 حاصل نماید.اطمینان 

یا سایر ملزومات آزمون برخط،ضروری است یک هفته قبل از آزمون هماهنگی  در صورت عدم دسترسی دانشجو به اینترنت .6

 های الزم با آموزش دانشکده انجام شود.

دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون ملزم به ورود به سامانه آزمون بوده و چنانچه خللی در ورود به سامانه وجود  .7

مربوطه اعالم کنند.)مسئولیت هرگونه تاخیر در شروع آزمون به عهده شخص  داشته باشد باید بالفاصله موارد را به کارشناس

 دانشجو است(

،بدیهی است پایان آزمون برای این دقیقه بعد از شروع آزمون مجاز به شرکت در آزمون می باشند 12دانشجویان حداکثر تا  .8

 آزمون دهندگان شبیه سایرین بوده و زمان اضافی به آنها داده نخواهد شد.

در صورتی که دانشجویی در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل بروز مشکالت نرم افزاری یا سخت افزاری مانند قعطی برق،قعطی  .9

در اسرع وقت با کارشناسان مرکز آزمون تماس بگیرد.حداکثر مدت زمان اینترنت و.... دچار قعطی اینترنت شود الزم است 

دقیقه است.عدم تماس دانشجو با کارشناسان  5ط دانشجو به کارشناس آزمون مجاز برای اطالع رسانی قعطی اینترنت توس

 مرکز آزمون به منزله عدم شرکت در آزمون می باشد.

 استفاده کنند. VPNنباید از دانشجویان در زمان آزمون  .12



 دانشجویان از مرورگر بروز شده )ترجیحا گوگل کروم یا فایر فاکس( استفاده نمایند. .11

هستند دستورالعمل های شرکت در آزمون را مطابق با آنچه در آزمون های حضوری وجود دارد رعایت دانشجویان موظف  .12

 نمایند،

بهتر است دانشجویان برای اطمینان بیشتر جهت شرکت در آزمون حداقل یک دستگاه کامپیوتر و یا گوشی هوشمند دیگر  .13

مشکل در کار کردن با کامپیوتر در حال استفاده پس از هماهنگی با  نزد خود داشته باشند تا در صورت بروز هر گونه

 کارشناسان مرکز آزمون از وسیله دوم جهت ورود به سامانه آزمون استفاده نمایند.

در یک آزمون آزمایشی که دانشجویان موظف اند تا قبل از شروع تقویم برگزاری آزمون های دانشگاه نسبت به شرکت  .14

م شده است با هدف آشنایی با محیط نرم افزار و رفع ایرادات احتمالی شرکت نمایند و مسئولیت ناشی از توسط دانشگاه اعال

 عدم شرکت دانشجویان در آزمون آزمایشی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 باشد.روز بعد از ثبت موقت نمرات در سامانه آموزشی دانشگاه می  3مهلت زمانی برای اعتراض به نمرات حداکثر  .15

در راستای بررسی صحت و سالمت آزمون های برخط برگزار شده تعدادی از نتایج به صورت تصادفی انتخاب و با نمرات  .16

ماقبل دانشجو مقایسه خواهد شد،در صورت وجود اختالف معنادار و اثبات بروز تخلف مطابق ضوابط با دانشجو برخورد 

 خواهد شد.

ه و تنها اختالف معنادار بین نمرات وجود دارد از وی آزمون شفاهی گرفته می شود و در صورتی که تقلب دانشجو محرز نبود .17

  با توجه به نتایج آن و نظر نهایی استاد در مورد دانشجو تصمیم گیری می شود.


