بسمه تعالی

اطالعیه شماره  10معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیوهنامه شرکت در آزمون های غیرحضوری نیمسال دوم ( 98-99ویژه دانشجویان)
دانشجویان گرامی،
همان گونه که در اطالعیه شماره  9اعالم گردید ،امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد .توجه به نکات
ذیل باعث موفقیت شما در امتحانات و برگزاری هرچه بهتر آنها میگردد:
الف) مالحظات شرکت در آزمون برخط
 .1از اساتید محترم خواسته شده است که بین بستر نرمافزاری مودل و نیما یکی را جهت برگزاری آزمون انتخاب کرده و به دانشجویان
اطالع رسانی کنند و تا قبل از شروع امتحانات ،در بستر نرمافزاری مورد نظر خود یک آزمون آزمایشی برگزار نمایند (چنانچه تاکنون
در آن بستر آزمونی برگزار نشده باشد) .لذا اکیداً توصیه میگردد که شما نیز با بستر نرمافزاری آزمون آشنا شده و استفاده از آن را به
خوبی فرابگیرید تا در حین امتحان دچار مشکل نشوید.
 .2دانشجویان روی برگه پاسخنامه نام و شماره دانشجویی خود را قید نمایند و برای ارسال تصویر برگه ،تصویر با کیفیت مطلوب تهیه
نمایند.
 .3دانشجویان میبایست در ابتدای آزمون با خط خودشان این متن را بر روی پاسخنامه نوشته و امضاء نمایند:
" نام درس:

نام استاد:

شماره دانشجویی:

تاریخ آزمون:

من ،.......................................... ،به عنوان یک عضو فرهیخته از جامعه انسانی ،تعهد مینمایم که اصول و قواعد متعارف در پاسخدهی
شرافتمندانه به سواالت این امتحان را رعایت نمایم .به طور مشخص:
 از هیچ کتاب ،جزوه ،یادداشت ،و موارد مشابه آن در طول امتحان کمک نمیگیرم (در صورت برگزاری آزمون به صورت جزوه-
باز این بند حذف شود یا به تناسب شرایط امتحان ،توسط خود استاد اصالح گردد)
 از هیچ فردی (خواه در این کالس و خواه در خارج از کالس) جهت پاسخدهی به تمام یا بخشی از این امتحان کمک نمیگیرم
و نیز به فرد دیگری کمک نخواهم کرد.
 زمان در نظر گرفته شده برای امتحان را دقیقاً رعایت خواهم کرد.
 امضا


"

تصویر تعهد نامه همراه با فایل پاسخ اولین سوال تشریحی در سامانه مودل بارگزاری شده و یا از طریق ایمیل برای استاد ارسال گردد.

تبصره :عدم بارگزاری یا ارسال این تعهد نامه ،نشانگر عدم پذیرش بند های تعهد می باشد و به مسوولین ذیربط دانشکده و دانشگاه گزارش
خواهد شد.
 .4در زمان برگزاری امتحان الزم است اساتید و دانشجویان به صورت همزمان در هر دو بستر مودل و نیما حضور داشته باشند .یک جلسه
کالس منطبق با زمان برگزاری آزمون هر درس در سامانه نیما تعریف خواهد شد و کلیه دانشجویان و نیز استاد درس همزمان در
سامانه نیما در کالس حضور خواهند داشت تا استاد بتواند تذکرات و توضیحات الزم را ارائه دهد و پاسخگوی سواالت احتمالی
دانشجویان باشد.
 .5مالک حضور و غیاب دانشجو در آزمون ،گزارش مشترک سامانه های مودل و نیما خواهد بود .در نگهداری و بکارگیری نام کاربری و
رمز عبور دقت فرمایید و به هیچ وجه در اختیار فرد دیگر قرار داده نشود .مسوولیت عدم رعایت موارد فوق با دانشجو می باشد.

 .6غیر از شرایط اضطراری نظیر قطع برق و قطع ارتباط ،دانشجو در تمام طول آزمون از یک خط ارتباط اینترنتی استفاده نمایند و توصیه
می شود هنگام آزمون از خط اینترنت مورد استفاده ،استفاده دیگری به صورت همزمان نشود.
 .7دانشجویان میبایست آمادگی الزم برای رویدادهای غیرمترقبه مانند قطع اینترنت و یا برق را داشته باشند .بدین منظور قبل از امتحان
اطمینان حاصل نمایید که گوشی یا لپتاپ شما کامالً شارژ شده باشد یا پاوربانک در دسترس داشته باشید.
 .8تشخیص قبولی یا رد فقط بر عهده استاد درس است .دانشجویان باید حداکثر تالش خود را برای کسب باالترین امتیاز ممکن و اثبات
شایستگی خود در قبولی در درس بنمایند.
 .9در صورت توافق با استاد جهت ارسال پاسخ از طریق ایمیل یا پیام رسان حتماً محدودیت زمانی مشخص شده توسط استاد برای
دریافت پاسخ رعایت شود .در غیر این صورت ،پاسخنامه دریافت شده فاقد اعتبار خواهد بود.
 .10در صورت شرکت در آزمون در سامانه نیما حتما نحوه ارسال پاسخ به استاد قبل از آزمون با استاد هماهنگ شود و بدلیل برخی
مشکالت از بارگزاری پاسخ ها در تمرین نیما خود داری شود.
ب) نکات راهنما جهت شرکت در آزمون سامانه مودل :
 .1سامانه مودل دارای زمان باز شدن ،زمان بسته شدن و محدودیت زمانی میباشد که در صفحه ورود به آزمون مشاهده میشود .هنگامی
که دانشجو وارد آزمون میشود  ،شمارنده معکوس زمان باقیمانده تا زمان بسته شدن آزمون یا پایان محدودیت زمانی را (هرکدام که
نزدیکتر باشد) نشان خواهد داد .به طور مثال ،اگر محدودیت زمانی  2ساعت و زمان پایان آزمون ساعت  11باشد ،و دانشجو ساعت
 9:30وارد آزمون شود ،شمارنده معکوس از یک ساعت و نیم شروع به کاهش میکند.
 .2هر دانشجو فقط یک بار میتواند در آزمون شرکت نماید .در بستر مودل ،چنانچه دانشجو گزینه "اتمام آزمون" و سپس "ثبت همه
پاسخها و اتمام آزمون" را انتخاب نموده و تایید نماید ،به منزله تحویل برگه امتحانی خواهد بود.
 .3دانشجویان میبایست تا قبل از پایان زمان آزمون و صفر شدن شمارنده معکوس عمل بارگزاری فایل را تمام کرده باشند و برگه را
مطابق بند قبلی تحویل دهند .لذا حتماً زمان کافی برای بارگزاری پاسخ تخصیص داده شود.
 .4در سامانه مودل سواالت آزمون در یکی از دو قالب تشریحی یا تستی چهار گزینهای به همراه حداقل یک سوال تشریحی به صالحدید
استاد درس طراحی میشوند .از اساتید خواسته شده است که نوع آزمون را پیش از امتحان به اطالع دانشجویان برسانند.
 .5برای سواالت تشریحی ،صورت سوال را به همراه شکل (در صورت نیاز) در یک صفحه نمایش داده می شود ،دانشجویان باید پاسخ را
بر روی پاسخنامه نوشته و از آن عکس بگیرند و فایل تصویری مربوطه را در سامانه بارگزاری نمایند .ضمنا اساتید در صورت صالحدید
فرمول ها و اطالعات الزم را همراه سوال یا در قالب یک فایل  PDFتهیه نموده و در اختیار دانشجو قرار می دهند.
 .6چنانچه دانشجو به هر دلیلی مانند قطع برق یا قطع شدن اینترنت از آزمون خارج شود ،میتواند دوباره وارد شود و ادامه دهد ،ولی
چون شمارنده معکوس متوقف نخواهد شد ،دانشجو باید بالفاصله اتصال مجدد برقرار نموده و امتحان را ادامه بدهد.
 .7در هنگام آزمون حتما فیلتر شکن یا پروکسی غیر فعال باشد.
 .8اگر برای شرکت در آزمون از گوشی تلفن همراه استفاده می کنید ،حتما از مرورگر برای ورود به مودل استفاده نمایید و از اپلیکیشن
مودل استفاده نشود.
 .9در هنگام آزمون هر از گاهی با به روز رسانی صفحه از اتصال به اینترنت اطمینان حاصل نمایید.
 .10راهنمای شرکت در آزمون مودل تا روز چهار شنبه  5تیر  99در سامانه مودل به آدرس  courses.aut.ac.irبارگزاری خواهد
شد.
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