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 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  برق  دانشکده مهندسی

    

  

  بسمه تعالی

  

 دانشکده مهندسی برق  1400  لسادستورالعمل اجرایی برگزاري آزمون جامع مجازي دکتري 

 
از  اردیبهشت 29چهارشنبه روز  1400-1399سال تحصیلی  دومزمون جامع دکتري در نیمسال آ -

بصورت مجازي از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه به آدرس صبح  8:30ساعت 

vc.kntu.ac.ir را در  2یا آزمون جامع  1دانشجویانی که درس آزمون جامع  .برگزار می شود

مطالعه فایل  به سامانه آموزش الکترونیکی و نیمسال جاري اخذ کرده اند الزم است با مراجعه

اطالعات کافی در این مورد را به دست  راهنماي ورود به کالس و برگزاري آزمون موجود در سامانه،

رمز ورودي ایمیل دانشگاهی  شماره دانشجویی و رمز ورود همان نام کاربري در این سامانه آورند

 وارد سامانه شده وندانشجویان می بایستی قبل از روز برگزاري آزم دانشجویان تعریف شده است.

  و در صورت بروز مشکل از طریق مرکز فناوري اطالعات به آدرس الکترونیکی

amini@kntu.ac.ir نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند 

نشجو موظف است از عملکرد دا و جهت برگزاري آزمون الزامی است میکروفونو  کموبوجود  -

است  الزممناسب اینترنت خود و تجهیزات سخت افزاري مربوطه اطمینان حاصل نماید. همچنین 

هاي جایگزین را مهیا نماید. مسئولیت عدم کارکرد مناسب موارد  براي دسترسی به اینترنت گزینه

 .باشد مذکور با دانشجو می

مانه آموزش الکترونیکی و در جلسه مجازي آزمون جامع تا انتهاي آزمون در سا یبایستدانشجو می -

ره چهو میز تحریر کم می بایست طوري تنظیم شود که ب. وحضور داشته باشد تصویريبصورت 

  .را به طورکامل نشان دهددانشجو 

شده و هر دانشجو فقط   براي هر دانشجو یک آزمون جداگانه طراحیآموزش الکترونیکی در سامانه  -

 یک نیز تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون .مربوط به خودش دسترسی خواهد داشتبه آزمون 

 .تنظیم شده است بار

افزاري مناسب عکس با  برگه پاسخنامه خود با نرم الزم است از دانشجو سواالت هر درس در پایان -

دود با توجه به محارگذاري نماید. ب و در محیط آزمون در سامانه آموزش الکترونیکی کیفیت گرفته

ا را به لحظه آخر موکول بارگذاري فایلهدانشجویان محترم، بودن زمان آزمون توصیه می شود 

  .شود مدت زمان شرکت در آزمون اضافه نمی. ننمایند

گر در حین برگزاري آزمون مشکلی پیش آمد الزم است دانشجو از طریق تماس با شماره ا -

 اطالع دهد. amoozesh@eetd.kntu.ac.ir یا ایمیل  84062242

توصیه می شود براي جلوگیري از مشکالت پیش بینی نشده دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع   -

  .آزمون در کالس مجازي آزمون جامع حضور داشته باشند

  ندسی برق مهدانشکده  تحصیالت تکمیلی
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