دستورالعمل برگساری امتحانات مجازی دانشکده پیراپسشکی
قابل توجه دانشجویان
داًـجَیبى گشاهی ثب تَجِ ثِ تذاٍم ؿشایط ٍیظُ دس پی ؿیَع پبًذهی وٍَیذ  ٍ 99ػذم اهىبى ثشگضاسی اهتحبًبت ثصَست حضَسی دس داًـگبُ ّب ٍ
هَػؼبت آهَصؽ ػبلی وـَس دس ًیوؼبل اٍل ، 9999-044دػتَسالؼول چگًَگی اسصؿیبثی ٍ ثشگضاسی اهتحبًبت هجبصی جْت آگبّی ٍ اطالع ثِ ؿشح
ریل خذهتتبى اػالم هی گشدد:
-9اجشای آصهَى غیشحضَسی اص طشیك ًـبًی الىتشًٍیىی http://onlineexam.sbmu.ac.ir/ثشگضاس هی گشدد ٍ داًـجَیبى هی ثبیؼت ثب ًبم
کبربزی(کذ هلی) ٍ رهش عبَر(شوبرُ داًشجَیی) جْت ؿشوت دس آصهَى پیؾ اص ؿشٍع آصهَى ٍاسد ػبهبًِ گشدیذُ ٍ اص ػشػت ایٌتشًت ٍاهىبى
ؿشوت دس آصهَى اطویٌبى حبصل ًوبیٌذ ٍ یب ثِ ػبیت داًـىذُ ثِ ًـبًی الىتشًٍیىی  http://pms.sbmu.ac.irهٌَ اصلی ،لؼوت آهَصؽ
هجبصی هشاجؼِ ًوَدُ دس صَست ثشٍص ّش گًَِ هـىل یب ػئَال دس خصَف اهتحبًبت هجبصی ثب ٍاحذ اهتحبًبت ثب ؿوبسُ  22521154توبع حبصل
ًوبییذ.
ّ-2ش آصهَى ساع ػبػت اػالم ؿذُ ؿشٍع هی گشدد ٍ دس صَست ػذم حضَس دس ساع ػبػت ،تٌْب  5دلیمِ اهىبى تبخیش ٍسٍد هیؼش اػت ٍ ثؼذ اص آى
اهىبى ؿشوت ٍ ٍسٍد ثِ آصهَى هیؼش ًخَاّذ ثَد ٍهؼئَلیت ًبؿی اص ػذم حضَس داًـجَ دس ػبػت اػالهی ثش ػْذُ داًـجَ هی ثبؿذ .دس ایي ساثطِ
پیـٌْبد هی گشدد داًـجَیبى هحتشم حذالل  94دلیمِ لجل اص ؿشٍع آصهَى ًیض سایبًِ یب دػتگبُ استجبطی هَسد ًظش خَد سا سٍؿي ًوَدُ ٍ ثِ ػبیت
آصهَى ٍاسد ؿًَذ.
 -9داًشجَیبًی کِ در یک سبعت یکسبى،دٍ یب چٌذ اهتحبى دارًذ هی ببیست حذاقل سِ رٍس پیش اس تبریخ بزگشاری آسهَى بب ٍاحذ
اهتحبًبت( )22121154توبس حبصل ًوبیٌذتب ّوبٌّگی ّبی السم صَرت پذیزد..هسئَلیت ًبشی اس عذم رعبیت هَرد فَق بزعْذُ
داًشجَ هی ببشذ .
-0داًـجَیبى دلت ًوبیٌذ آصهَى ّب دسلبلت تؼتی،تـشیحی،تؼتی-تـشیحی ٍیب تـشیحی ثب لبثلیت اسػبل فبیل (ػىغ) هی ثبؿذ .ؿشایط آصهًَْب ثِ
ؿشح ریل هی ثبؿٌذ:
الف .دسآصهَى تؼتی هی ثبیؼت گضیٌِ هٌبػت دسهحل خَد اًتخبة ًوَدُ ٍ اص ثجت آى اطویٌبى حبصل ًوبییذ.
ة .دسآصهَى تـشیحی داًـجَ هی ثبیؼت پبػخ خَد سا ثصَست تبیپ ؿذُ دس لبلت طشاحی ؿذُ پش ًوبیٌذ.
ج.ضَاثط آصهَى ّبی تؼتی-تـشیحی ّوبًٌذ ثٌذّبی الف ٍ ة هی ثبؿذ.
د .دس آصهَى ّبی تـشیحی ثب لبثلیت اسػبل فبیل ،داًـجَ هیتَاًٌذ اص پبػخ خَد ػىغ گشفتِ ٍ آى سا ثصَست پبػخ ثشای ػبهبًِ اسػبل ًوبیٌذ.
-5داًـجَیبى دلت ًوبیٌذ تصوین گیشی پیشاهَى صهبى آصهَى  ،ؿشایط ٍ پبساهتش ّبی آى ( ثبصگـت یب ػذم ثبصگـت ثِ ػَاالت  ،تؼذاد ػَاالت دس ّش
صفحِ ٍ  )...ثِ اػبتیذ ّش دسع ٍاگزاس ؿذُ اػت.

 -6داًـجَیبى دلت ًوبیٌذ دس آصهَى ّبی تـشیحی پغ اص تبیپ پبػخ اهىبى ثشگـت ثِ ػَال پبػخ دادُ ؿذُ هیؼش اػت ٍ .چٌبًچِ بٌببز
صالحذیذ استبد سَاالت قببل ببسگشت ًببشٌذ ،پیش اس شزٍع آسهَى پیبهی در آسهَى در ایي خصَص درج هی گزدد.
 -7دس هَسد آصهَى ّبی تـشیح ی وِ اهىبى اسػبل پبػخ اص طشیك اسػبل ػىغ پبػخ ػَال ٍ ثبسگضاسی آى ٍجَد داسد ،ثِ اػبتیذ پیـٌْبد گشدیذُ وِ
صهبى وبفی ثِ ایي هٌظَس دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ دس صهبى ولی آصهَى لحبظ گشدد.
 .8پغ اص اتوبم آصهَى ،اص ثجت هَفك آى اطویٌبى حبصل ًوبییذ.
-9ثؼذ اص اتوبم آصهَى هی ثبیؼت الذام ثِ اسصیبثی ػبهبًِ ًوبییذ ،هؼئَلیت ًبؿی اص ػذم سػبیت هَسد فَق ثشػْذُ داًـجَ هی ثبؿذ.
-94ولیِ اهتحبًبت دس سٍص ٍ ػبػبت اداسی ٍ دس دٍ ًَبت  9صبح ٍ 13بعذ اس ظْز ثشگضاس هی گشدد.
 -99درس ّبیی کِ دارای چٌذ استبد هی ببشٌذ،در صَرتی کِ آسهَى ّبی ّز استبد بصَرت جذاگبًِ بزگشار گزدد ،فبصلِ شزٍع ّز
آسهَى  5دقیقِ پس اس خبتوِ آسهَى اٍل هی ببشذ ٍ پیبم هزبَط بِ آسهَى بعذی در آسهَى اٍل درج گزدیذُ است.
 -99داًـجَیبى هحتشم دس صَست ثشٍص ّش گًَِ هـىل دس حیي آصهَى هَظفٌذ هشاتت ثالفبصلِ اص طشیك توبع تلفٌی ثِ ٍاحذ پـتیجبًی آصهَى ،
هؼئَلیي هشتجط ثب ّش سؿتِ جٌبة آقبی هٌْذس حسیٌی(رشتِ ّبی پزتَدرهبًی ٍ پزتَشٌبسی) ٍ سزکبر خبًن لقوبًی (رشتِ ّبی علَم
آسهبیشگبّی ٍ کلیِ هقبطع کبرشٌبسی ارشذ ٍ دکتزی)جْت ثشسػی ٍ پیگیشی اػالم ًوبیٌذ.
 -92لطفب داًـجَیبى پیؾ اص ثشگضاسی آصهَى اص ًحَُ اتصبل ،ػشػت ایٌتشًت ٍ صحت ػالهت اثضاسّبی استجبطی خَد اطویٌبى حبصل ًوبیٌذ ٍ
هزٍرگزّبی ایٌتزًتی خَد را بِ آخزیي ًسخِ رٍسآهذ ًوبیٌذ ٍ دس خصَف حجن وبفی ٍ تبسیخ اػتجبس اؿتشان ایٌتشًتی خَد ٍ ًیض حجن ٍ
اػتجبس ثؼتِ ایٌتشًتی خَد دس هَسد تلفي ّبی ّوشاُ اطویٌبى حبصل ًوَدُ ٍ تٌْب ثب یه دػتگبُ استجبطی ٍاسد ػبهبًِ گشدًذ.
 -99اص ؿبسط وبفی سایبًِ ٍ تلفي ّوشاُ خَد اطویٌبى حبصل ًوَدُ ٍ دس صَست اهىبى دس هَاسدی وِ اهىبًپزیش اػت  ،یه پبٍسثبًه ؿبسط ؿذُ جْت
اػتفبدُ دس هَالغ ضشٍسی اص جولِ لطغ ثشق یب اتوبم ؿبسط تلفي ّوشاُ دس دػتشع داؿتِ ثبؿیذ.
 .14چٌبًچِ داًشجَیبى توبیل بِ تغییز تبریخ آسهَى در هَارد ضزٍری را دارًذ هی ببیست حذاقل یک هبُ قبل اس شزٍع تبریخ اهتحبًبت
ّوبٌّگی ّبی السم بب ٍاحذ اهتحبًبت صَرت پذیزد.
 -95دس صَست ثشٍص ّش گًَِ هـىل دس خصَف ثشگضاسی آصهَى ّبی هجبصی ثب ٍاحذ اهتحبًبت فقط در سبعبت اداری ٍ رٍسّبی اداریبب شوبرُ
توبس ٍ 22121154احذ اهتحبًبت ٍ اهَر کالس ّب ٍ یب شوبرُ ّوزاُ سزکبر خبًن لقوبًی ( ٍ )09192209253شوبرُ ّوزاُ 09911011990
( جٌبة آقبی هٌْذس حسیٌی  -سزپزست هحتزم ٍاحذ اهتحبًبت )اس  1/30صبح تب  14/30ػصشتوبع حبصل ًوبییذ.
ثب آسصٍی ػالهت ٍ هَفمیت سٍصافضٍى
دوتش فبئمی هؼبٍى آهَصؿی

