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 و پایان ترمترم میان  هايآزمون  ريبرگزانامه شیوه
 

 دانشجویان گرامی 
 با سالم 

رویکرد را در نظر گرفت؛    دوتوان  صورت مجازي برگزار گردد. در این راستا میباید به  هادرسهایی  ، امتحانآگاهی دارید  شرایط کنونیگونه که از  همان

انتخاب هر یک از این دو  است.    تشریحیصورت  باشد و رویکرد دوم برگزاري امتحان بهمی  اتوماسیون آزمون آنالین  در  آزمونرویکرد اول برگزاري  

له وجود دارد و ممکن است برخی در آن نیاز به حل مسأ گردد. به عنوان نمونه براي درس ریاضی مهندسی که  انتخاب میبا توجه به ماهیت درس  شیوه  
صورت تشریحی  ر روش دوم یعنی برگزاري امتحان بهتبراي رعایت انصاف بیش،  افراد با وجود روش حل درست، به پاسخ نهایی مسأله دست پیدا نکنند

 تا شما به نتیجه بهتري دست یابید.   شودمیانتخاب 
وارد کالس مجازي   Adobe Connectشده بایستی از طریق  ، در ساعت و تاریخ مشخصدر هر دو روش  براي برگزاري آزمونتوجه داشته باشید که  

 و روش باال به تفصیل شرح داده شده است.ددر ادامه هر یک از مربوط به درس خود شوید. 
 

 ن ی آزمون آنال ونیدر اتوماس امتحان يبرگزار -1
شود تا شما به نتیجه بهتري اي یا تشریحی با پاسخ کوتاه انتخاب میصورت چندگزینهبرگزاري امتحان بهها  با توجه به ماهیت مبحث برخی از درس

 صورت زیر است:  ام که لینک آدرس آن به اندازي کردهدست یابید. براي برگزاري آزمون، من در سایت خودم بخشی را براي آزمون آنالین راه
education.ir/quiz/-http://shafieian 

نام کاربري و گذرواژه شما شماره دانشجویی شما هر کدام از شما در این سایت، یک حساب کاربري دارید و نیازي نیست خودتان آن را ایجاد کنید.  

از آنها آزمون آزمایشی و دیگري آزمون اصلی می. اگر وارد حساب کاربري خود شوید، دو گزینه در مقابل شما قرار دارد که یاست باشد. آزمون کی 
توانید آنرا به دفعات تکرار کنید؛ اما لینک آزمون اصلی فقط در آزمایشی براي آشنایی شما با فرآیند آزمون آنالین درون سایت قرار داده شده است و می

این در ساعت و تاریخ تعیین شده وارد حساب کاربري خود شوید و آزمون را شروع کنید.  شود. بنابرتاریخ و زمان تعیین شده براي امتحان شما فعال می
وارد کالس مجازي مربوط به درس خود نیز شوید تا    Adobe Connectشده بایستی از طریق  توجه داشته باشید که در همان  ساعت و تاریخ مشخص

 یرد.  اگر نیاز به ارتباط با شما وجود داشت از آن طریق صورت گ
 

 ن یآزمون آنال  ونیدر اتوماس امتحان ي برگزار** نکات مهم در 
 گیرد. دقیقاً در زمان تعیین شده در کالس حضور داشته باشید زیرا با تأخیر در ورود به کالس زمان بیشتري براي آزمون در اختیار شما قرار نمی -1
ا  پیش از ورود به کالس از کیفیت اتصال اینترنت خود و ورود خود به کالس و سایت آزمون مطمئن شوید زیرا اشکاالتی از این دست به عهده شم  -2

 باشد.  می
ین زمان خود را مدیریت  دهد و نه زمان هر سؤال. بنابراداده شده در باالي آزمون، زمان کل آزمون را نشان میزمان آزمون محدود است و تایمر نشان -3

 کنید. 
 ها نوشته شده است دقت کنید.  هایی که براي برخی از سؤال در پاسخ به هر سؤال دقت کنید و به راهنمایی -4
شوند  می  بینید. با وجود آنکه، نتایج شما رکورد و ایمیلشود که نتیجه آزمون خود را در آن میپس از پایان آزمون، یک صفحه به شما نشان داده می -5

 ) تهیه کنید و نزد خود نگه دارید.  print screenولی براي اطمینان بیشتر یک عکس از این صفحه (با موبایل یا 

ؤال بعد، در یک مکان از صفحه شما قرار دارند. اگر به اشتباه دکمه پایان آزمون را کلیک کنید،  آخرین سؤال، دکمه پایان آزمون و دکمه س  در  مهم:  -6
 هاي قبل برگردید چون آزمون شما به پایان رسیده است.  توانید به سؤالنمی

http://shafieian-education.ir/quiz/
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هاي فنی مانند قطعی اینترنت و غیره پیش آید،  شود که آزمون اصلی را یک بار انجام دهید اما از آنجایی که ممکن است براي شما اشکالتوصیه می  -7
که اگر دو   نیستدر امتحان شرکت کنید. با این حال توجه داشته باشید، که این به آن معنا تر محدودیت یک بار آزمون را برداشتم که شما با ذهنی آرام

شوند بنابراین از شرکت همزمان در آزمون جداً  هاي شما رکورد میپذیرم زیرا زمان آزمون و ارسال پاسخنتیجه با هم به دست من رسید هر دو را می
خواهید داد. آزمون مجدد را تنها در صورت تأیید خودم انجام دهید. ضمناً اگر به هر دلیلی چند بار در امتحان   خودداري کنید زیرا نمره امتحان را از دست

 پذیرم.   هاي ارسالی شما را نمیشرکت کردید اما در آخرین بار شرکت در امتحان، پایان فرآیند آزمون را اعالم کردم پاسخ
 اد نکنید.  در حساب کاربري خود در سایت، تغییر ایج -8
شود؛   Adobe Connectافزار  کم از طریق نرممنظور احراز هویت، ممکن است در مراحلی از فرآیند آزمون از شما درخواست روشن نمودن وببه  -9

شته باشید. عدم احراز کم آن اطمینان دااي براي ورود به کالس استفاده نمایید که از درستی عملکرد وببنابراین ضمن رعایت همه نکات الزم، از وسیله
 دهنده برابر با در نظر گرفتن نمره صفر براي آزمون وي خواهد بود.  هویت فرد آزمون

ممکن است احراز   رایخود وارد شده باشند ز  Gmailآزمون در    يداشته و در هنگام اجرا  Gmail  ک ی  یستیکننده در آزمون باهمه افراد شرکت  -10
 انجام شود.      Google Meetابزار  لهیوسکم بهوب قیاز طر تیهو
 ها توضیح خواسته شود. صورت تصادفی انتخاب شوند و در مورد پاسخی که نوشتند از آنپس از پایان فرآیند آزمون، ممکن است برخی افراد به -11
 مون که توسط دانشگاه ارائه خواهد شد، جایگزین شود.  ممکن است در آینده، این سیستم آزمون آنالین در سایت خودم با سیستم متمرکز آز -12

 
 

 صورت تشریحی برگزاري امتحان به -2
  هرو به شما مدت زمان محدودي براي پاسخ به    براي شما ارسال خواهد شدبه صورت جداگانه  ها  الؤسدر این روش، پس از حضور در کالس مجازي،  

 شود تا فرآیند آزمون به پایان رسد.  ها نیز یکی پس از دیگري تکرار میال ؤسوال داده خواهد شد. این کار براي بقیه س
سازي کامپیوتري است شما بایستی از پاسخ خود در قالب کد نوشته شده یا  توجه داشته باشید که اگر درس شما داراي ماهیت کدنویسی یا شبیه 

کنم ارسال نمایید.  شده به ایمیلی که در هنگام برگزاري آزمون اعالم میافزار(هاي) مربوط به درس خود را در یک فایل فشردهدر نرمسازي شده  فایل شبیه
نام فایل فشرده شده باید حاوي شماره  در این حالت، شود.    shareدهید باید  اي که با آن کدنویسی انجام میضمناً در طول فرآیند آزمون دسکتاپ وسیله

 فارسی نگذارید. هاي  عبارت ها را  نام فایلضمناً سؤال و نام و نام خانوادگی خودتان باشد. 
کنم  یحال اگر درس شما داراي ماهیت حل مسآله است شما بایستی از پاسخ خود عکس گرفته و آن را به ایمیلی که در هنگام برگزاري آزمون اعالم م  

 ال نمایید.  ارس
 

   صورت تشریحیبرگزاري امتحان به ** نکات مهم
 گیرد. دقیقاً در زمان تعیین شده در کالس حضور داشته باشید زیرا با تأخیر در ورود به کالس زمان بیشتري براي آزمون در اختیار شما قرار نمی -1
 باشد.  مطمئن شوید زیرا اشکاالتی از این دست به عهده شما میالس  و ورود خود به کپیش از ورود به کالس از کیفیت اتصال اینترنت خود  -2
صورت خودکار نداشته، ایمیل شما بهاي  ال را دقیقاً در همان زمان تعیین شده ارسال کنید زیرا ارسال آن پس از زمان تعیین شده نمرهؤپاسخ هر س  -3

 و با پیغام خطا به شما پاسخ داده خواهد شد.   حذف می گردد 
ال باشد یا اینکه ایمیل حاوي چند عکس مربوط به  ؤال را ارسال کنید. اگر ایمیلی حاوي عکسی با پاسخ دو یا چند سؤدر هر ایمیل تنها پاسخ یک س  -4

 ها براي شما صفر در نظر گرفته خواهد شد.  ال ؤال باشد، نمره همه آن سؤپاسخ چند س
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عنوان مثال اگر مدت  ال و ارسال تصویر پاسخ است، بهؤگویی به آن سال تعیین شده است مجموع زمان الزم براي پاسخؤمدت زمانی که براي هر س  -5
پاسخ،    دقیقه فایل حاوي تصویر پاسخ سؤال ایمیل شده باشد. بنابراین براي ارسال  10بایستی در پایان  دقیقه است،    10ال  ؤگویی به یک سزمان پاسخ

 زمان اضافی به شما داده نخواهد شود.
اي مرهاز ایمیلی استفاده کنید که حاوي نام و نام خانوادگی خودتان باشد، اگر هویت فرستنده ایمیل مشخص نشود، ایمیل وي پاك شده و طبیعتاً ن  - 6

 شود.  در نظر گرفته نمی
کم شود؛ بنابراین ضمن رعایت همه نکات الزم، از فرایند آزمون از شما درخواست روشن نمودن وب منظور احراز هویت، ممکن است در مراحلی از  به  -7

دهنده برابر با در نظر  کم آن اطمینان داشته باشید. عدم احراز هویت فرد آزمون اي براي ورود به کالس استفاده نمایید که از درستی عملکرد وبوسیله 
 اهد بود.  وي خو آزمون گرفتن نمره صفر براي

 ت یممکن است احراز هو  رایخود وارد شده باشند ز  Gmailآزمون در    يداشته و در هنگام اجرا  Gmail  کی  یستیکننده در آزمون باهمه افراد شرکت  -8
 انجام شود.      Google Meetابزار  لهیوسکم بهوب  قیاز طر

 ها توضیح خواسته شود. تند از آنشصورت تصادفی انتخاب شوند و در مورد پاسخی که نوبهپس از پایان فرآیند آزمون، ممکن است برخی افراد  -9
 

 با آرزوي موفقیت
 محمدعلی شفیعیان 


