
 نکات و توصیه های مهم در آزمونهای مجازی )ویژه اساتید(

ساعت در نظر گرفته شده است. به دلیل هماهنگی و جلوگیری  3فرایند آزمون های مجازی برای اجرای هر امتحان حداکثر  (1

، 11، 11، 8از سردرگمی دانشجویان الزم است شروع امتحان در ساعت های مشخص شده از طرف دانشگاه )ساعت های 

برای مثال برابر مدت زمان مورد نیاز برای امتحان تعیین گردد.  3 ل( باشد. پایان آزمون با توجه به نوع سواالت حداق11و 

پس الزم است بازه امتحانی برای این امتحان  مورد نیاز است زمانساعت  1.1دقیقه ای حداقل  33برای یک امتحان 

ذا ل ها توسط دانشجو نیز لحاظ گردد.آپلود پاسخ کافی برای زمانوجه نمایید که . تتنظیم گردد 33/9تا  8حداقل از ساعت 

 توصیه می شود کمی زمان بیشتر برای امتحان ها لحاظ گردد.

حا آپلود نمایند )ترجی در فرمت تصویرسواالت را شود که اساتید محترم در طرح سواالت تشریحی توصیه میبه  (2

متن سوال را مشاهده کند. قرار دادن  ت آزمونتا دانشجو در ورود به صفحه سواال (JPEGیا   JPGبا فرمت 

 باعث اتالف زمان دانشجو و صرف زمان برای دانلود آنها خواهد شد. WORDیا  PDF های فایل

ید ساتا در صورت تایید استاد درس در سامانه وجود دارد. البته از طرف دانشجویانقبلی امکان برگشت به سواالت  (3

می توانند کلیه سواالت خود را در یک صفحه قرار دهند تا دانشجو بتواند همزمان به همه سواالت دسترسی 

 داشته باشد.

آنها و چگونگی آزمون خود توضیحات  نمره بارم ،گردد که اساتید محترم در رابطه با تعداد سواالتتوصیه اکید می (1

خود قرار دهند و مدت زمان تقریبی هر سوال را به دانشجویان های در ابتدای آزمون یی های الزم راو راهنما

 گوشزد کنند.

ی آزمون برای دانشجویان خود داشته های ارتباطی غیر از سامانهشود که حتما کانالبه اساتید محترم توصیه می (1

اگر به دلیلی  11تا  8های اجتماعی مجاز و...(. در زمان فرایند آزمون برای مثال ساعت ) مثل ایمیل، شبکه باشند

های ارتباطی برای ارسال پاسخ سواالت استفاده دانشجو نتوانست پاسخ خود را در سامانه ارسال کند از کانال

م در تای) به طور مثال  ها قابل قبول نخواهند بودنماید. بدیهی است خارج از ساعت فرایند آزمون اینگونه پاسخ

 .(11پس از ساعت اول امتحانی 

تحان ی امبا توجه به بدیع بودن شیوه گرددبه اساتید محترم توصیه اکید میکه قبال اعالم شده است،  همانطور (6

مجازی، از تعداد سواالت و بارم زیاد امتحانی پرهیز کنند. با توجه به اینکه دانشجو باید پاسخ خود را در سامانه 

یی به سواالت در مقایسه با امتحانات حضوری نیاز وارد کند یا آپلود نماید قطعا مدت زمان بیشتری برای پاسخگو



نوز هخواهشمند است تعداد سوال و بارم کمی برای امتحان پایانی در نظر گرفته شود. بدیهی است اساتید  .دارد

 های دیگر غیر از آزمون پایانی از دانشجویان دارند.فرصت برای ارایه تمرین یا آزمون

دانشجویان خود بخواهند که پاسخ سواالت خود را به ترتیب در یک پاسخنامه وارد و اساتید محترم می توانند از  (1

 به صورت یک فایل آپلود نمایند. ارسال پاسخ سواالت به صورت جدا وقت بسیار بیشتری از دانشجو خواهد گرفت.

های مجازی راهنمای ارایه شده در آموزش های فایلخواهشمند است  (8

(http://www.aparat.com/LMS_araku  وبسایت دانشگاه یا در قسمت آموزش مجازیaraku.ac.ir) 

 را جهت طراحی مناسب سواالت و آشنایی با فرایندهای آزمون مطالعه نمایید.
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