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 دانشكده مهندسي برق  99  لسادستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون جامع مجازي دكتري 
 

 8:30از ساعت  آذرماه 26چهارشنبه  روز  1400-1399آزمون جامع دكتري در نيمسال اول سال تحصيلي  - 
 برگزار مي شود.   vc.kntu.ac.irبصورت مجازي از طريق سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه به آدرس صبح

با مراجعه  الزم استرا در نيمسال جاري اخذ كرده اند  2يا آزمون جامع 1دانشجوياني كه درس آزمون جامع  - 
 ،به سامانه آموزش الكترونيكي و مطالعه فايل راهنماي ورود به كالس و برگزاري آزمون موجود در سامانه

شماره دانشجويي و رمز ورود همان ه اين ساماننام كاربري در د. ناطالعات كافي در اين مورد را به دست آور
دانشجويان مي بايستي قبل از روز برگزاري آزمون  دانشگاهي دانشجويان تعريف شده است.رمز ورودي ايميل 

عات به آدرس الكترونيكي المركز فناوري اطوارد سامانه شده و در صورت بروز مشكل از طريق 
amini@kntu.ac.ir  اقدام نمايند نسبت به رفع مشكل.  

نشجو موظف است از عملكرد مناسب اينترنت دا و جهت برگزاري آزمون الزامي است ميكروفونو  كموب وجود - 
است براي دسترسي به اينترنت  الزمخود و تجهيزات سخت افزاري مربوطه اطمينان حاصل نمايد. همچنين 

 .باشد مهيا نمايد. مسئوليت عدم كاركرد مناسب موارد مذكور با دانشجو ميهاي جايگزين را  گزينه

 
تا انتهاي آزمون در سامانه آموزش الكترونيكي و در جلسه مجازي آزمون جامع بصورت  يبايستدانشجو مي - 

 را به طوركاملچهره دانشجو و ميز تحرير كم مي بايست طوري تنظيم شود كه ب. وحضور داشته باشد تصويري
  .نشان دهد

و هر دانشجو فقط به آزمون  شده  آزمون جداگانه طراحي  براي هر دانشجو يكآموزش الكترونيكي در سامانه  - 
 .تنظيم شده است بار يك نيز تعداد دفعات مجاز شركت در آزمون .مربوط به خودش دسترسي خواهد داشت

افزاري مناسب عكس با كيفيت  برگه پاسخنامه خود با نرم الزم است از دانشجو سواالت هر درس در پايان - 
با توجه به محدود بودن زمان آزمون ارگذاري نمايد. ب و در محيط آزمون در سامانه آموزش الكترونيكي گرفته

مدت زمان شركت در . ا را به لحظه آخر موكول ننمايندبارگذاري فايلهدانشجويان محترم، توصيه مي شود 
  .شود ميآزمون اضافه ن

يا  84062242 با شمارهتماس  از طريق  دانشجو ي آزمون مشكلي پيش آمد الزم استاگر در حين برگزار-
  اطالع دهد.  amoozesh@eetd.kntu.ac.irايميل 

نيم ساعت قبل از شروع آزمون در  يانبيني نشده دانشجو ت پيشالبراي جلوگيري از مشكتوصيه مي شود  - 
 .دنحضور داشته باشجامع مجازي آزمون  كالس
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