
 باسمه تعالی

  1401-1400 اولاطالعیه امتحانات پایان ترم نیمسال 
 (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه میبد دانشجویان)ویژه 

 :رساندبا آرزوی توفیق برای دانشجویان عزیز، به اطالع می
 خواهد بود. مجازی، بصورت 1400کلیه امتحانات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه میبد در نیمسال اول 

یخ  1400اول شروع امتحانات نیمسال   و  15-17  ،13-15، 10-12، 8-10مقطع زماني  5و در  1400ماه  دی 25،  از تار
  برگزار خواهد شد.17-19

یر ضروری است:و عمل در مورد امتحانات پایان ترم توجه   به نکات ز
 برگزار خواهد شد. azmoon.meybod.ac.irآدرس  هب بدیترم در سامانه آزمون دانشگاه م انیامتحانات پا -1
 باشد. یم یو رمز عبور کد مل یینام کاربري در سامانه آزمون شماره دانشجو  -2
یزی ـ نات مجازیامتحا -3 به جز تغییر اعالم برگزار خواهد شد و  مقرر و رأس ساعت ـ موجود در سامانه گلستان طبق برنامه ر

یخ یا ساعت شده در زمان امتحان،  یق گزارش نشجویان عزیز میاد  وجود ندارد. برای سایر امتحاناتامکان تغییر تار توانند از طر
یافت نمایند.سامانه گلستان، برنامه امتحانات پایان تر  428  م خود را در

 و توضیحات الزمشده در سامانه آزمون بارگذاري  استادانقبل از شروع امتحان، توسط  ساعت 24سواالت هر درس حداقل  -4
 گردد.میدر مورد تعداد سواالت و زمان آزمون برای دانشجویان مشخص 

یحی و یا بتواند بصورت چندگزینه ای، استادان مربوطه میسؤاالت حسب نظر  -5 باشد که مدت زمان الزم صورت تلفیقی ه تشر
استادان مربوطه برای امتحان بسته به نوع سواالت و استانداردهای رایج و همچنین احتساب زمان الزم برای ورود به سامانه توسط 

  .دشو مشخص می
توجه نموده  شود،یبه نحوه ارسال پاسخ ها که توسط استادان محترم مشخص م انیحتمًا دانشجو  یحیدر مورد سواالت تشر  -6

 وند.پاسخ از جانب استاد نش افتیتا بعدًا دچار مشکل در عدم در  ندیاساس عمل نما نیو بر ا
، آنالین شرکت در آزمون یراهنما لمیشود مطابق ف یم هیدارد توص ریبه ارسال تصو  ازیکه ن یحیتشر  یخصوص پاسخها در)

 (.ندیرا با حجم کمتر ارسال نما ریتصاو 
  .و اینترنت همراه خود مطمئن باشند پتا پاز شارژ گوشی، لقبل از شروع امتحان، دانشجویان محترم حتمًا  -7
به  (03533212306) و جناب آقای آب پیکر (03533212212) محمودیانمدیر آموزش مجازی جناب آقای دکتر  -8

 باشند. در زمان برگزاري امتحانات و رفع مشکالت می دانشجویان عزیزپاسخگوي عنوان کارشناس آموزش مجازی، 
 به شرح زیر است:نیز شماره ارتباطی کارشناسان دانشکده جهت پاسخگویی در ساعات اداری  -9

، دانشکده 03533212601 خانم محمدی نیا: ، دانشکده علوم انسانی03533212401: خانم اسالمی مهندسی )دانشکده 
 (03533212801خانم برزگر:  الهیات

راهنمای  بخش/پردیس مجازی دانشگاه میبد صفحه در  نیز فیلم های آموزشی مربوط به نحوه شرکت در آزمون مجازی -10
 قرار دارد. دانشجویان/ راهنمای شرکت در آزمون آنالین

در سامانه  یشیآزمون آزما کیماه  ید 15 خیاز تار  نیآنال یجهت شرکت در آزمون ها انیدانشجو  شتریب یبه منظور آمادگ -11
 کنند. یرا بررس یو مشکالت احتمال ودهتوانند در آن شرکت نم یم یگرام انیآزمون فعال خواهد شد که دانشجو 
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