به نام خداوند بخشنده مهربان

مجتمع آموزش عالی زرند
شیوهنامه استفاده از سیستم آزمون الکترونیک (ویژه دانشجویان)
با سالم و آرزوی سالمت برای تمامی دانشجویان مجتمع آموزش عالی زرند،
به استحضار میرساند با توجه به مصوبهی شورای آموزشی مجتمع در رابطه با برگزاری غیرحضوری (الکترونیک)
امتحانات پایان نیمسال ،در نیمسال اول سال تحصیلی  99-00دانشجویان موظف هستند شیوهنامه ذیل را در رابطه
با نحوه استفاده از سیستم آزمون الکترونیک و حضور در امتحانات پایان نیمسال از  13تا  27دی ماه  ،1399مطالعه
کرده و نسبت به اجرای تمامی مفاد و بندهای آن متعهد باشند:
 -1دانشجویان برای استفاده از سیستم آزمون الکترونیک و حضور در امتحانات پایان نیمسال بایستی مطابق
با برنامهی موجود درسیستم آموزشی مجتمع(گلستان) برنامهریزی نمایند.
 -2دانشجویان موظف به حضور در تمامی امتحانات پایان نیمسال هستند لذا عدم حضور در هر امتحان
(عدم پاسخگویی به سواالت) به عنوان غیبت محسوب شده و با فرد غایب مطابق با قوانین آموزشی
برخورد خواهد شد.
 -3دانشجویان
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 https://panel.porsall.com/Student/Loginوارد سامانه آزمون الکترونیک شوند.
 -4نام کاربری هر دانشجو برابر با شماره دانشجویی وی است .کلمه عبور پیشفرض هر دانشجو نیز کد ملی
وی (کد ملی به صورت یک عدد ده رقمی و بدون خط تیره ،مانند  )1234567890میباشد .هر دانشجو
موظف است در اولین ورود خود به سامانه ،نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نماید.
 -5کلمه عبور جدید باید به گونهای باشد که هم از امنیت کافی برخوردار بوده و هم فراموش نشود .فراموشی
کلمه عبور میتواند موجب عدم امکان حضور در امتحانات گردد .لذا خواهشمند است نسبت به این نکته
توجه کافی داشته باشید و حتماً کلمه عبور خود را در جای مطمئنی یادداشت کنید .عواقب ناشی از
عدم رعایت این بند بر عهده دانشجو خواهد بود.
 -6لطفاً حداکثر تا تاریخ  10دی ماه  1399حداقل یک بار وارد سامانه شده و ضمن بررسی برنامه امتحانی
خود و مطابقت آن با برنامهی موجود در سیستم آموزشی (گلستان) ،هر گونه مشکل را سریعاً به
آموزش مجتمع اطالع دهید .در صورت وجود مشکل حتماً پیگیریهای الزم را برای برطرف شدن
آن از طریق آموزش مجتمع قبل از شروع امتحانات به عمل آورید.
 -7برای شرکت در هر آزمون و پاسخگویی به سواالت ،مطابق با فیلم آموزشی موجود در سایت مجتمع
اقدام نموده و سعی کنید تمامی نکاتی که در فیلم به آنها اشاره شده است را مورد توجه قرار دهید.
عواقب عدم توجه به هر یک از نکات بر عهده دانشجو خواهد بود.
 -8در هر آزمون به اطالعات و جزییات مطرح شده توسط استاد درس توجه کافی داشته باشید.
 -9در هر آزمون به زمان شروع آزمون و زمان تعیین شده توسط استاد درس برای پاسخگویی به
سواالت دقت کنید .اگر دیرتر از زمان شروع مشخص شده از قبل ،وارد آزمون شوید زمان

خود را از دست خواهید داد؛ زیر آزمون دقیقاً در زمان مشخص شده به پایان خواهد رسید و بعد
از آن فرصت پاسخگویی یا ارسال فایل را ندارید .به عنوان مثال اگر آزمونی در ساعت  8:30شروع شود
و زمان مجاز آن  45دقیقه باشد ،زمان شرکت در این آزمون در ساعت  9:15به پایان خواهد رسید و
فرصت اضافهای وجود نخواهد داشت.
 -10لطفاً ارسال پاسخها را به آخرین لحظات آزمون موکول ننماید زیرا معموالً در چنین شرایطی
به دلیل باال بوده بارکاری سیستم ،ممکن است با خطا مواجه شوید.
 -11سعی کنید حداقل  30دقیقه قبل از هر آزمون وارد سامانه شوید تا چنانچه مشکلی در این زمینه
وجود دارد بتوانید از طریق تماس با اداره آموزش مشکل را برطرف نمایید.
 -12قبل از شرکت در هر آزمون سعی نمایید نسبت به کیفیت اینترنت خود مطمئن شده و در صورت امکان
یک راه جایگزین برای اتصال به شبکه اینترنت در دسترس داشته باشید .به عنوان مثال اگر از اینترنت
 ADSLاستفاده میکنید ،سعی کنید امکان دسترسی به اینترنت همراه را نیز به عنوان راه جایگزین داشته
باشید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید.
 -13برای پاسخگویی به سواالت نیاز به گوشی تلفن همراه یا سیستم رایانهای (رایانه رومیزی یا لپتاپ)
دارید .لطفاً قبل از هر امتحان نسبت به سالمت سیستمهای خود مطمئن شوید و نرمافزارهای الزم (مطابق با
نکات اشاره شده در فایلهای پیوست) را بر روی آنها نصب نمایید.
 -14هیچگونه بهانهای برای عدم شرکت در آزمون یا عدم توانایی در پاسخگویی به سواالت آزمون
ناشی از بندهای  12و ( 13عدم دسترسی به اینترنت ،قطعی شبکه ،عمل نکردن یا از کارافتادن سیستم گوشی
تلفن همراه یا سیستم رایانهای و غیره) پذیرفته نخواهد بود .در چنین شرایطی مطابق با مقررات با دانشجو
برخورد خواهد شد.
 -15در آزمونهایی که دانشجو باید با ارسال عکس (یا اسکن) پاسخنامه به سواالت پاسخ دهد ،عواقب عدم
کیفیت و ناخوانایی فایل ارسالی یا عدم ارسال فایل مناسب بر عهده دانشجو است و هیچ
عذری در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.
 -16مقررات آموزشی آزمونهای الکترونیک دقیقاً مطابق آزمونهای حضوری بوده و استاد درس مرجع
تعیین نمره و برخورد با هرگونه رفتار مغایر با مقررات (هر گونه تقلب و استفاده از منابع غیرمجاز)
میباشد .لذا دانشجویان سعی نمایند ضمن کسب مهارت الزم در دروس مختلف از طریق مطالعه و تمرین،
با توکل به خدای متعال و با حداکثر صداقت و راستی در امتحانات شرکت نمایند .در صورت تایید استاد
درس در رابطه با رفتار خالف مقررات دانشجو ،با وی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی زرند

