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 به نام خدا                                                                    

 

 1400-1401  اول نیمسال  پایانی مهم در خصوص نحوه برگزاری امتحاناتاطالعیه 

 

آرزوی صحت و سالمتی برای همه استادان محترم و دانشجویان گرامی و خانواده های  با عرض سالم و سپاس و  

و    مصوبات  ی اجرا  یکشور و در راستا  فعلی   ط یبا توجه به شرا  ، عزیزان  همهعرض خدا قوت به    همچنین  و  آنان

برای    1400- 1401اول    مسالی ن  ی انیپاامتحانات    اطالع می رساند  به  ،کرونا  روسیمبارزه با و  ی ستاد مل   هایتوصیه

رشد در آن ثبت نام کرده اند با رعایت کارشناسی ااعم از اینکه دانشجوی دکتری یا    یدکتر  خاص مقطعدروس  

مقطع  دروس  کلیه  مقطع تحصیالت تکمیلی و    وس امتحانات درسایر  و    یحضور بصورت  پروتکل های بهداشتی  

 . شودمی برگزار دانشگاه  ادیو در بستر سامانه سام (الکترونیکیغیرحضوری ) به صورت ی کارشناس

 : دینمای جلب م   ریرا به نکات مهم ز دانشجویان محترمهمه   در این خصوص توجه

از    ترم دانشجو( )برنامه امتحانات پایان  سامانه گلستان   428قبل از ورود به ایام امتحانات، با استفاده از گزارش   ➢

 ای )سامیاد سامانهمحل برگزاری امتحان خود برای امتحانات حضوری و همچنین برای امتحانات غیرحضوری از  

اند، اطالع حاصل نموده و با آن آشنایی  که استادان محترم برای برگزاری امتحان معرفی کرده ب کانکت(ادو  –

 .کامل داشته باشید 

و صحت    در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه   ( سامانه گلستان  شده در نامثبت)کلیه دروس    ثبتجهت اطمینان از   ➢

با نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه  ه و  مراجعه کرد  https://el.yazd.ac.ir/ssoآدرس    بهنام شده،  گروه ثبت

 شوید.

آزمون خود قرار داده و شرایط محل آزمون خود را    زمان  انیحتماً قبل از شروع آزمون اعضای خانواده را در جر ➢

 .مزاحمتی برای امتحان خود نداشته باشید گونهچی مهیا کنید که ه یاگونه به

یاد  سامسامانه  قبل از امتحان به    قهیدق  15  االمکان یحت   ،غیرحضوری  ( بودن امتحاناتنیبا توجه به برخط )آنال ➢

 .د ییاز زمان اختصاص داده شده حداکثر استفاده را نما بتوانید تا دیوارد شو

مانند زمان اسکن کردن    یپاسخگویی به سواالت با در نظر گرفتن مواردبه زمان کلی آزمون دقت نموده و جهت   ➢

 بندی مناسبی داشته باشید. یا عکس گرفتن از پاسخنامه و بارگذاری آن )در صورت نیاز، بسته به نوع آزمون(، زمان

نسبت به زمان    ریتأخ  قه یامتحانات با چند دق  برخی از   در امتحانات، ممکن است   کی منظور کنترل حجم تراف به ➢

الزم به ذکر است با ورود به صفحه  برای هریک از دانشجویان متفاوت است.    ریتأخ این  شروع شود.    اعالم شده

https://el.yazd.ac.ir/sso
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شروع امتحان خود مطلع    قیاز زمان دق   دیتوانیصفحه وجود دارد، م  نیکه در ا  یامتحان و با استفاده از زمان شمار

 .دیشو

)مانند: زمان آزمون، تعداد دفعات مجاز شرکت    آزمونشرایط برگزاری  مورد    شروع آزمون، اگر توضیحاتی درقبل از   ➢

در غیر  درج شده باشد به این توضیحات توجه نمایید.    االت آزمون(، در سامیاد ؤدر آزمون و نحوه حرکت بین س

 ا توضیح دهند.صورت از استاد بخواهید که شرایط آزمون را به طور کامل برای شماین

 آزمون را ادامه دهید.وارد سامانه شده و مجدد  حین برگزاری امتحان، بالفاصله اشکال یا قطعی دربروز درصورت  ➢

  ق یو حتما از طر  دیافزار استفاده نکن از نرم  وجهچیه به  د،یکن یشرکت در امتحان استفاده م   یاگر از تلفن همراه برا ➢

 .د یمرورگر در امتحان شرکت کن 

  اپ تپبودن شارژ ل  ل یاز تکم  توصیه می شود کهکه احتمال رفتن برق در زمان امتحان وجود دارد،    نیا توجه به اب ➢

  ، د تا در صورت قطع برقیرا در بازه امتحانات فعال داشته باش  لیموبا نترنتی او  دیخود مطمئن باش  نلفن  یو گوش

. در این  دیکن  یبارگذار  ستم ی موعد مقرر در س  درو پاسخ آن را    دی نیبب  اد یدر سام   ل یموبا  قیال را از طرؤصورت س

  از ها(،  رسانبرای موارد اضطراری در نظر گرفته است )مانند ایمیل یا پیامی جایگزین  استاد راه ارتباط  شرایط اگر 

 د.  ی استاد درس ارسال کن یبرا ، پاسخ راقیطر آن

با قطعی اینترنت یا سرعت نامناسب آن مواجه هستید، حتماً در زمان    کهیدرصورت ➢ در محل اقامت خود عمدتاً 

 .مستقر شوید ، آزمون در محلی دیگر که دارای اینترنت مناسب هست

  ه یتوصحضور داشته باشند،    ادوب کانکت باتوجه به اینکه از اساتید محترم خواسته شده در زمان امتحان در کالس   ➢

داشته   یدسترس  نیبه کالس آنال ازیتا در صورت ن  د ینصب کن  افزار ادوب کانکت را روی دستگاه خود منرشود  یم

 .از استاد خود بپرسید دی دار یال ؤاگر س ای د یاالت را بشنوؤس ی احتمال حاتیو توض دیباش

باش  ی بردارعکس  یبرا  تال یجید   نیدورب  ای   لیموبا  ک ی ➢ بتوان  دی داشته  از پاسخ سواالت خود    دیتا  لزوم  درصورت 

 . دیینما ی کرده و در سامانه بارگذار  هیعکس ته

تاب، کابل رابط اتصال تلفن همراه را در اختیار  های گرفته شده با تلفن همراه به رایانه یا لپجهت انتقال عکس ➢

 داشته باشید. 

تا درصورت    د یامتحان آماده کن   ینگام برگزاررا در ه  ( تابلپ  ا ی  انه یتلفن همراه و را)هر دو دستگاه    االمکان یحت ➢

 .دیی استفاده نما گریاز دستگاه د هاستمیاز س  ی کی در  یاشکال احتمال 

افزارهایی مانند  نرم  و ...  PDF  یک فایل  بهیک یا چند عکس  تبدیل    کاهش حجم عکس پاسخ سواالت و یاجهت   ➢

CamScanner    یاGenius Scan  را    کار با آنپیش از آزمون نحوه    بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید و  را

 بگیرید.  به طور کامل فرا

تاب نصب نمایید تا درصورت بروز مشکل پشتیبانان آموزش الکترونیکی  را بر روی رایانه یا لپ  Anydeskنرم افزار   ➢

 نمایند.  بررسی و مرتفع دانشگاه بتوانند از راه دور، مشکل را 

تا درصورت    داده  رت بروز هرگونه مشکل در هنگام برگزاری امتحان، بالفاصله استاد درس را در جریان قراردرصو ➢

 .اثبات ادعای شما، تصمیم مقتضی اتخاذ و از ثبت غیبت جلوگیری شود
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 .شودصفر و در محاسبه معدل منظور مینمره  منزله گذشته به  یهامسالی غیبت در امتحان همانند ن ➢

 روی گزینه پایان آزمون کلیک کنید. اتمام آزمون، حتماً پس از  ➢

  آدرس الکترونیکی در سامیاد را در  شرکت در آزمونمتنی و ویدئویی ی هاراهنما ➢

https://yazd.ac.ir/elearning/guide/systems   نمایید.  مطالعه و مشاهده 

دانشجویان   ➢ آزمون  در  شرکت  تعهد  درفرم  نظرسنجی  سامانه  و  الکترونیکیخصوص  آموزش  تاریخ    های  از  که 

قابل دسترسی است، را قبل از شروع اولین امتحان   )خانه( سامیاد  صفحه اصلی  در  30/10/1400تا    20/10/1400

 خود تکمیل نموده و در سامیاد بارگذاری نمایید. 

 :شود می  برگزار  خیرأت با زیر جدول  طبق شده، مشخص تاریخ در هاگروه از  برخی امتحانات  ➢

 

 با آرزوی توفیق و سالمتی

 الکترونیکی و آزاد دانشگاه های  مدیران امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی و آموزش

 


