
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 جنوب تهران واحد

 طراحی سواالت امتحانی 2دستورالعمل شماره 

 

 اساتید گرامی

طرح ساال   تکمیل اطالعات بد سامان  امتحانات مجایی بق  کافی مبذ ل  م   اب  طفاا ب  ماادب یرر هت  با سال

بانشکده ها، اعتباد اساتید   اعتباد بانشگاه اس . طذا مجتمع ها/فرمائید. تاه  باشت  باشید آیمان های پیش د  اعتباد 

 مضاعف بعمل آ درد. بق 

با تاه  ب  ارنک  تادرخ   یمان امتحان تاسط اساتید تنظیم می شاب حتما تاه  فرمائید ک  مفابق برنام  امتحانی    -1

  یمان امتحان، باعث اختالل بد د ند اشتباه بد مادب تادرخ  نی بانشکده ها تنظیم گربب. اطالعمتناسب با ناب  امتحا

 آیمان می شاب.

 ای آنجا ک  طال مدت امتحان نیز تاسط اسارد تعررف می شاب بق  فرمائید های ساع  با بقیق  اشتباه  ادب نشاب. -2

 سااالت تستی دا می تاان ب  س  صادت بد سامان  بادگذادی کرب. -3

 ط ب  هر ساال دا مفابق با بستاد اطعمل اضاف    ب  اتما م برسانید.اطف. سااالت دا تارپ کربه   گزرن  های مربا

ذخیره  بد هر ساال عکس مرباط  دا ب  عناان ساال  jpeg  . سااالت دا ب  صادت تک تک همراه با گزرن  با فرم 

پر کربه    بدج نمائید. بد ارن حاط  بانشجا پاسخ سااالت دا بد برگ  پاسخنام  تستی ک  بد سار  ادائ  شده اس 

عکس آن دا ادسال می نمارد. تاه  باشت  باشید با ارن د ش امکان تصحیح برگ  آیمان تاسط سامان   هاب ندادب   

 اساتید بارد ب  صادت بستی ا داق ادساطی بانشجاران دا تصحیح نمارند.

دسال تا بانشجا بد ت. کل سااالت دا بد رک فارل همراه با گزرن  ها بد قسم  تشررحی   ب  صادت تجمیعی ا

 تستی  ادب کربه   سپس پاسخنام  دا بد سامان  آپلاب)بادگذادی( نمارد. پاسخنام 



سااالت تشررحی دا می تاانید ایقبل ب  صادت تارپ شده بد رک فارل ذخیره نمائید. فارل دا ب  صادت عکس بد  -4

قابل د ر  می باشد( بانشجا پس ای د ر   سامان  بادگذادی کنید) بد ارن قسم  کل سااالت شما تاسط بانشجاران

   سپس بد سامان  ادسال نمارد. برگ  امتحانی پاسخساال می بارس  آن دا بانلاب کربه   بد 

 ( دا انتخا  نمارید.1بد قسم  مرباط ب  انتخا  شرک  بد آیمان حتما عدب رک ) -5

 منظاد ای کلم  محد بر  یمانی عبادت اس  ای : طال مدت آیمان -6

بد قسم   قتی یمان آیمان ب  پاران می دسد بارد حتما گزرن  تالش کادبر بد آیمان ب  صادت خابکاد تحارل بابه  -7

 شاب دا انتخا  فرمائید.

دا انتخا  فرمائید. بانشجا تنتا مجای ب  رک باد شرک   1بد قسم  تعداب بفعات مجایبد آیمان حتما   حتما عدب  -8

 شد.بد امتحان هر بدس می با

 بدقسم  چیدمان بخش صاح  هدرد ب  ایای حتما بارد گزرن  هم  سااالت بدرک صاح  دا انتخا  کرب.-9

 بد قسم  نحاه حرک  بد آیمان حتما کلم  آیاب دا انتخا  نمائید. -11

ح بد قسم  دفتاد ساال بخش بتم درختن ترکیب گزرن  ها دابد صادتی می تاانید انتخا  نمائید ک  پاسخ صحی -11

طحاظ شده اس  مثال گزرن   هاف.  . ج. ب باشد بد صادتیک  گزرن  ترکیبی بد پاسخ بد گزرن  ها فقط رکی ای ماادب اط

 اطف      صحیح اس  را هر ب  صحیح اس  حتما کلم  خیر دا انتخا  نمائید.

 مائید.بد قسم  دفتاد ساال بخش چگانگی دفتاد ساال حتما گزرن  بایخادب معاق دا انتخا  ن -12

 حتما بد قسم  تاضیحات یرر نا م آیمان بد سامان  سای ارمیل خاب دا بدج فرمائید.-13

بد طال یمان برگزادی آیمان بدس مرباط  می تااند ای صاح  خاب  بدصادتیک  اتصال بانشجا با سامان  قفع شد، -14

بد قسم  تاضیحات   گر ه آمایشی ارمیل بدج شده استاب   ب  اطالع بابه  ها اسکررن شات گرفت ، ب  رکی ای پشتیبان

  آیمان، ادسال نمارد.

تاکید می گربب اساتید حتما د ی قبل ای برگزادی آیمان خاب، سامان  دا چک کربه   ای صح  اطالعات  ادب شده -15

   بادگذادی سااالت آیمان اطمینان حاصل نمارند.



یمان آیمان   حامی سامان  اطزامی اس    ب  عناان پشتیبان ای حضاد بدامتحان غیر حضادی، حضاد استاب بد -16

ارشان هت  پاسخگاری ب  اشکاالت احتماطی آیمان   همیادی بد کمک ب  بانشجارانی کخ ب  هر عل  ادتباط ارشان با 

 سامان  قفع می شاب، بتره مند خااهیم باب.

 ب  بانشگاه   نسخ  ای نزب خاب می باشند. اساتید ماظف ب  ذخیره مستندات امتحان برای ادائ  -17

 خااهشمند اس  بد صادت نیای سارر اساتید، ب  عناان همیاد بد امر کمک دسانی اقدا م فرمائید. -18

 

 با آدی ی مافقی 

 معاونت اموزشی و تحصیالت تکمیلی واحد تهران جنوب

 

 


