
 باسمه تعالی

 1399-1400نکات بسیار مهم در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 

 .برگزار می شود https://vadana25.iauec.ac.ir تمامی امتحانات در سامانه وادانا به آدرس -

حتماً کلمه کاربری و رمز عبور خود را در سامانه وادانا کنترل و از ورود صحیح به سامانه اطمینان حاصل  ،قبل از شروع آزمون -

 فرمایید. در صورت سهل انگاری در این موضوع، زمان آزمون را از دست خواهید داد. 

حه آزمون شدید، خارج شوید رأس ساعت وارد آزمون شوید. درصورتی که قبل از زمان آزمون وارد صف ،رای شرکت در آزمونب -

 و دقیقاً در زمان آزمون وارد صفحه آزمون شوید.

نمایید.  بصورت خوانا تهیه کرده و تصویر واضحی از آن را در محل مربوطه آپلودرا نویس  نسخه دست ،برای پاسخ به سواالت -

عواقب آن بر عهده  ،خوانا بودن پاسخنامهنادرصورت ) اری در پایین کادر مشخص شده است.ذبرای بارگ ،فرمتهای مجاز تصویر

 .(دانشجو خواهد بود

 حجم فایل پاسخنامه که قرار است آپلود شود را به حداقل ممکن رسانده تا در زمان بارگذاری با مشکل مواجه نشوید. -

اید،  که پاسخ داده الزم به توضیح است درصورتی که به هر دلیلی از صفحه آزمون خارج شدید، معموالً تا بخشی از سؤاالت را -

 و سپس آزمون را ادامه دهید. هگردد. بنابراین مجدداً وارد سایت شد در سامانه ذخیره می

کلید های داخل محیط سایت برای حرکت بر روی از  ،نمودن صفحه آزمون خودداری نموده و تا حد امکان Refreshاز  -

 .سواالت استفاده نمایید

 .ببندید ،اضافی گوشی و رایانه خود را قبل از ورود به آزمونتمامی صفحات و نرم افزار های  -

 .شما فعال نباشد کامپیوتردقت نمایید که نرم افزار فیلتر شکن و یا پروکسی بر روی گوشی و یا  -

 .گوشی خود را در حالت انگلیسی قرار دهید ،در هنگام تایپ اعداد در هر بخش از سامانه -

کان قطع برق در مناطق مختلف، مقتضی است گوشی تلفن و لپ تاپ را قبل از شروع با توجه به خاموشی های اخیر و ام -

 بصورت کامل شارژ نموده و اتصال به اینترنت از طریق سیم کارت را نیز کنترل نمایید. ،آزمون

عالوه بر ثبت نهایی پاسخنامه در سامانه وادانا، پاسخنامه را در همان بازه زمانی آزمون به آدرس پست  ،برای اطمینان خاطر -

الکترونیک استاد مربوطه ایمیل کنند. )الزم به تذکر است اولویت استفاده از امکان ایمیل است. در صورتی که استاد محترم 

ر قرار داده باشند ارسال آن فقط و فقط در بازه زمانی آزمون قابل طریق دیگری نیز برای دریافت پاسخنامه دانشجو مد نظ

 استناد خواهد بود. پاسخنامه ای در خارج از بازه زمانی برگزاری آزمون ارسال شود، مالک ارزیابی قرار نخواهد گرفت(.

 اهد شد.  در صورت اثبات و محرز شدن هرگونه تخلف امتحانی، با دانشجوی خاطی، برابر مقررات برخورد خو -

  ضمناً فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمون مجازی نیز در وب سایت اصلی دانشگاه قابل مشاهده است. -

 http://lms.damavandiau.ac.ir/fa/download     به آدرس:
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