دستورالعمل امتحانات در سامانه دان
.ورود دانشجو به سامانه دان الزامی است در غیر اینصورت غایب امتحان محسوب خواهد شد ⃣️1
دانشجویان باید پس از شروع آزمون در طی زمان امتحان ،پاسخنامه را حتما در سیستم دان بارگذاری ⃣️2
نمایند .چنانچه دانشجو در بارگذاری سواالت به هر علتی مشکل داشت ،میتواند پاسخنامه را حداکثر ۱۰
.الی  ۱۵دقیقه بعد از اتمام امتحان به ایمیل استاد یا ایمیل اداره امتحانات دانشکده خود ارسال نمایند
دانشجویان قبل از بارگذاری پاسخنامه ،مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ،نام ⃣️3
.درس و نام استاد را به صورت خوانا روی برگه پاسخنامه امتحان نوشته و سپس بارگذاری نمایند
دانشجویان حتما در عنوان ایمیل ارسالی ،نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ،نام درس و استاد را ⃣️4
.بنویسند .ایمیل اساتید در برگه سواالت وجود دارد و ایمیل اداره امتحانات اطالع رسانی میشود
دانشجویان حتما هر چه سریعتر برنامه امتحانی ثبت شده در آموزشیار را بهدقت با برنامه امتحانی ⃣️5
سامانه دان مقایسه نموده و در صورت وجود هر گونه مشکلی در ثبت آزمون و تاریخ امتحانت ،مشکالت را
.به پشتیبانیهای فنی دانشکده اطالع رسانی کنند تا قبل از زمان امتحان مشکالت آنها رفع شود
دانشجویان در صورت بروز هر گونه مشکل در زمان برگزاری امتحانات مجازی حتما با شماره ⃣️6
.تماسهای اعالم شده ستاد امتحانات و پشتیبانی فنی دانشکده مربوطه تماس بگیرند
ترجیحا دانشجویان با کامپیوتر یا لپ تاپ در امتحانات شرکت کنند و نرم افزارهای باز کردن فایلهای ⃣️7
)ساز با حجم زیر  ۲مگابایت  pdfو تصویری و کاهش دهنده حجم را داشته باشند( .ربات pdf
در صورت تداخل امتحان توصیه میشود دانشجو برای مدیریت زمان حضوری به دانشکده مراجعه ⃣️8
.نماید تا وقت اضافی برای پاسخگویی به دو امتحان برای دانشجو در نظر گرفته شود
.امتحان دروس معرفی به استاد بصورت حضوری با هماهنگی با آموزش دانشکده انجام میگیرد ⃣️9

با توجه به برنامه احتمالی خاموشیهای منطقهای در روزهای امتحان ،توصیه میشود دانشجویان به 🔟
برنامه زمانبندی خاموشی توجه کرده و تلفن همراه و لپ تاپ خود را بطور کامل شارژ کنند .در بازه
.امتحانی خود حتما اینترنت موبایلی نیز در اختیار داشته باشند تا در صورت ضرورت از آن استفاده نمایند
https://t.me/IAUAMOOZESHYAR
تفاوت امتحان تشریحی انالین و افالین چی هست
دانشجو به چه صورت باید در تشریحی انالین پاسخ هارو ارسال کنه
فرق آنالین و آفالین به اینصورت هست

آنالین
تستی و تشریحی
 .درج سوال و پاسخ به صورت آنالین
)تصحیح سواالت تستی به صورت سیستمی (درصورت ثبت نهایی
آفالین
) (pdf . jpgآپلود سوال توسط استاد
دانلو توسط دانشجو
) (pdf . jpgبعد آپلود جواب توسط دانشجو
نکات شرکت در امتحان سامانه دان
:آزمون تستی🔹🔹
حتما باید در مدت زمان آزمون به سواالت پاسخ دهید .چنانچه از زمان آزمون گذشته باشد پاسخنامهای 🔹
.ارسال نخواهد شد

آزمون نمره منفی ندارد و باید به تمامی سواالت پاسخ دهید و سپس گزینه ثبت را بزنید (اگر حتی یک 🔹
)گزینه را انتخاب نکنید ،پاسخنامه ثبت نخواهد شد
در نهایت اگر موارد گفته شده رعایت کرده باشید ،پس از پایان آزمون نمره خود را مشاهده خواهید 🔹
.کرد
:آزمون تشریحی🔹🔹
یا عکس باشد  pdfفایل ارسالی در قالب🔹
باشد  jpgفرمت فایل عکس حتما باید🔹
حجم فایل نباید بیشتر از  ۲۰مگابایت باشد🔹
)ترجیحا حجم فایل کم باشد تا راحت آپلود شود(

https://t.me/IAUAMOOZESHYAR

