
 گرامی دانشجویان  کلیه توجه قابل
 

 کرونا، منحوًس بیمارًی شدن کًن ریشه آرزوی با و محترًم دانشجویاًن براًی سالمتًی آرزوی ضمن احتراما ً
 اعالمًمیًداردًً

  http://ujaame.ir سامانه در و مجازی بصورًت 1400ًً-1401 اول سال نیم ترم پایان امتحانات
ًبرگزار

  .گردد می 
 :برساند اطالًع به خصوًص این در را مهًم مطالب دانًد می الزم آموزش
دًر آزمونها( .باشد می01/11/1400ًًلغایت18/10/1400ًًًً غیرمتمرکز امتحاناًت شروًع وً ًمجازیً

 )باشد میhttp://ujaame.ir ساًمانهً
وًسامانهًً بودهًًمجازی   میًباشد.)ًآزمونها1400ًًً/08/11لغایت02/11/1400ًًًًًًمتمرکزشروعًامتحاناتًً

 ).نمود خواهًد اعالم جامع دانشگاه را آزمون
 – نیاز مورد افزارهاًی نرم :شامل فرمایید، حاصل اطمینان خود دستگاه فنی موارد از آزمون از قبل.1

 .کنیًد روزرسانی بًه حتما را خود مرورگر و غیره ًو تاپ لپ یًا همراًه تلفن باطری - اینترنت اتصالًبه
 مًیهًًمشاهد قابلًًصفحه در "آزمون به ورود" درسًً روی بر کلیک از پس آزمون، به ورود .جهت2

 .باشد
 .باشًد می مشاهده قابل امتحان مقرر ساعت راس "آزمون به ورود گزینه"
 .شوًد می داده نمایش تصادفی و جداگانه و تکی بصورت سواالت .3
 .نمایید مدیریت رًا خود زمان و نمودًه توجه امتحان درمورد توضیحات و سواالت تعداًد به لطفا .4
 باقیماندًه زمان اتمام از قبل دقیقًه پنج حتما( .ننمایید موکول امتحان پایان لحظاًت به رًا پاسخ ارسال و ثبت.5

 ).نمایید اقداًم پاسخ ثبت بهًًنسبت
 )ًکپیًقابلًقبولًنمیًباشدًً(ً.شود تایًپ دانشجو توسًط بایست مًی پاسخها .6
 .شود درج حتمًا پاسخ ثبًت گزینًه سوال هر بًه پاسخ از بعًد .7
 حداکثر پاسخگویًی جهًت سامانه به ورود زمان آخرین امتحاناتً، برگزاری دستورالعملهای به توجًه بًا .8

 پانزده 
ً امکانپذیر آزمون جهًت سامانه بًه ورود امکان آن از پس است بدیهی .باشد مًی امتحان شروًع از بعد دقیقه
 .باشد نمی

 خوًد امتحاناًت ساعت و تاریخ از آزمون، جلسًه بًه ورود کارت طریق از آوا هم سامانه به مراجعه بًا .9
ًًًًبا همچنین و  تاریخ از ترم، پایان آزمون از محروم دانشجویان مورد در اساتید اعالم بًهتوجه

 خصوصًاطالعًحاصلًنماییدًً.ًدرًاین16/10/1400ً
 تاریخ دًر آموزش، و اساتیًد برای خود کارورزی و کاربینًی مستندات و ها فرًم موقع به ارسال بًا.10ًً
 اعالًم که هایی
 .نماییًد جلوگیری بعدًی مشکالًت بروز از شده،
 نمره منزله به که گردد، می درج آزمون در غیبت دانشجو برای ،آزمون در شرکت عدم درصورت.11
 در صفر

 .باشد می کارنامه
 مرکز بًه حضوری مراجعًه بًا تواننًد می درس هر امتحان در شرکت از قبل تًا دانشجویاًن تمامًی .12

 آموزش
 . نمایند اقداًم انتخابی واحدهای حداقل رعایت بًه توجه بدون درسی واحد حذف جهت
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 پزشکی حذف جهًت الزامیسًت نبودهً، آزمون در شرکت بًه قادًر دانشجًو بیمارًی بعلًت که درصورتی.13ً
نسبتًبهًحذفًدرسًاقدامًً آزمون، هر اًز بعدباًارائهًمدارکًوًمستنداتًپزشکیًًً ساعت48 مدت ظرف
 نمایدًً.
 میباشد09/11/1400ًًًلغایت07/11/1400ًً تاریخ از نمرات نظر تجدید درخواست ثبت
29/10/1400ًلغایت27/10/1400ًًًً متمرکز آزمون  دارای دروس نمره 6 نظر تجدید درخواست ثبت

 میباشدًً.
 .باشًد میمدرس برعهده تجدیدنظرً، درخواستهای بًه رسیدگی.14

 باتشکر 
 آموزش  واحد


