با توجه به شيوع بيماري كوويد ،91-تغيير شيوه هاي آموزشي و پر رنگ شده آموزش هاي مجازي (غيرحضوري)،
يكي از دغدغه هاي دانشگاه برگزاري آزمون هاي پاياني نيمسال مي باشد .اميدواريم دانشجويان عزيز و پرتالش
دانشگاه استفاده مفيد و مناسبي از آموزشهاي مجازي ارايه شده كرده باشند.
نكات ذيل با توجه به مجازي شدن امتحانات پايان نيمسال  119به اطالع دانشجويان عزيز مي رسد .اميد است با
دقت و تالش همه اساتيد محترم ،كارشناسان و نيروهاي دانشگاه و همچنين همراهي تمامي دانشجويان فرآيند
برگزاري غير حضوري آزمون ها به نحو شايسته اي صورت پذيرد.
 .9امتحانات پايان هر نيمسال طبق برنامه اعالم شده (راس ساعت و روز اعالم شده) انجام خواهد شد و غير
قابل تغيير است.
 .2با توجه به تغيير تاريخ امتحانات ،دانشجويان مي بايست كارت ورود به جلسه امتحانات را از گزارش 824
سامانه گلستان قبل از برگزاري امتحانات استخراج نموده و از تاريخ و ساعت دقيق امتحانات مطلع گردد.
 .3دانشجو موظف است شرايط الزم جهت برگزاري آزمون را از قبل آماده نمايد ،پيشنهاد ميگردد خط تلفن ،
موبايل  ،لپ تاپ و يا كامپيوتر ،همچنين ابزاري جهت عكس گرفتن از پاسخ سواالت در نظر گرفته شود.
 .4سامانه مختص آزمون هاي مجازي دانشگاه طراحي و راه اندازي شده است .سامانه آزمون مجازي دانشگاه
اراك به نشاني

 lms991.araku.ac.irدر دسترس بوده و كد كاربري و رمز عبور دانشجويان به

صورت زير مي باشد.
كد كاربري :شماره دانشجويي
رمز عبور :كد ملي( بدون صفر يا صفرهاي سمت چپ)
فيلم راهنماي استفاده از سامانه آزمون مجازي تهيه و در وب سايت دانشگاه (آموزش
مجازي/آموزش دانشجويان) در دسترس دانشجويان مي باشد.
 .5دانشجويان موظف هستند رمز خود قبل از شروع امتحانات در سامانه آزمون بررسي نمايند و در بدو ورود رمز
عبور خود را تغيير دهند.
 .6چنانچه دانشجو به هر دليلي در زمان مقرر موفق به شركت در آزمون نگردد مي بايست جهت حل مشكل ،با
شماره تلفن هاي پشتيباني آنالين در حين آزمون تماس گرفته و پيگيري هاي الزم را انجام دهد (جهت رفاه
حال دانشجويان ستاد پشتيباني آنالين تلفني راه اندازي گرديده و آماده خدمت رساني مي باشد – .شماره
تماس پشتيباني .) 02824433

 .7دانشجو به شكل هم زمان تنها از يك سيستم مي تواند به سامانه آزمون وارد شود و امكان چندين ورود
همزمان (استفاده از از دو سيستم يا دو مرورگر) وجود ندارد و در صورت استفاده به شكل اتوماتيك از آزمون
خارج خواهد شد.
 .8دانشجو مي بايست پس از ورود و شروع آزمون زمان تعيين شده را در نظر بگيرد .الزم به ذكر است زمان
آزمون در حال گذر است و با خروج و ورود مجدد از مهلت قبلي كاسته مي شود.
 .1دانشجوياني كه داراي دو درس در يك زمان مي باشند موظف به شركت در هر دو آزمون در زمان تعيين شده
خواهند بود.
 .91چنانچه دانشجويي در جلسه امتحان غيبت نمايد به هيچ وجه از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد
(البته مالك ارزشيابي دانشجويان :فعاليت هاي مستمر دانشجويان در طول نيمسال از قبيل تكليف ،آزمون
هاي مستمر ،پروژه و آزمون پاياني مي باشد).
در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تقلب در امتحانات با فرد خاطي برخورد خواهد شد (تقلب عبارت است از
استفاده دانشجو از اطالعات ،تجهيزات و يا امكانات غير مجاز و يا به همراه داشتن آن ها با قصد قبلي براي
تغيير نتيجه يك فعاليت آموزشي و يا پژوهشي مصوب )

اداره امور آموزشي دانشگاه اراك

