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ز برگزاری امتحانات  یک ماه  قبل ا

صدور اطلعیی 
امتحانات پایان ترم 

و اعلم تاریی 
کانال  امتحانات در 

اطلا رسانی 
اساتید

بررسی مجدد تاریی 
امتحانات اعلم شده 

توسط مدیران 
گروهها و تاریی های 

درج شده در سما 
سامانی

ارسال ایمیل بی 
کلیی اساتید و 

ارسال فایل برنامی 
امتحانات برای 

اساتید و درخواست 
ارسال سوالت 

حداقل یک هفتی 
قبل از برگزاری 

آزمون

ارسال سوالت 
آزمون

ویرایش و تنظیم 
سوالت بی صورت 

استاندارد درصورت 
اضطرار

تنظیم برگی 
توضیحات آزمون در 

پشت پاکات 
سوالت

اعلم وصول  
سوالت آزمون   

تحویل سوالت بی 
منشی های حوزه 

اجرا نیم ساعت قبل 
از امتحان

تحویل سوالت از 
منشی  آزمون و 
شمارش اوراق 

امتحانی و پاسخنامی 
ها

پرینت 
صورتجلسات آزمون 
و گذاشتن در پاکات 

سوالت امتحانی

اخذ سوالت و 
مطالعی و بررسی 

توضیحات اساتید 
جهت برگزاری 

آزمون

ارسال ایمیل بی 
اساتیدی کی آزمون 

آنلین دارند و  
ارسال فایل جدول 
آزمونهای انلین و 

درخواست تکمیل و 
عودت جدول 

تعریف سوالت 
اساتید در سامانی 

سام

ارسال سوالت 
آزمونهای آنلین 

برای کارشناس آی 
تی

تماس با اساتید 
جهت اخذ سوالت 

تحویل سوالت و 
امضاء رسید درظهر 
صورتجلسات آزمون

شمارش و اخذ 
سوالت و پاسخنامی 
ها و تحویل یوزر و 
پسورد ثبت نمرات 

ارسال جدول مربوط 
بی آرمونهای آنلین

آزمون بی صورت
آنلین برگزار می شود 

آزمون بی صورت کتبی برگزار می شود

اانتقال توضیحات 
مربوط بی هر آزمون 

بی حوزه اجرا و 
منشی ها 

امضاء صورتجلسات 
امتحانات پایان ترم

یایگانی 
صورتجلسات 

امتحانات پایان ترم 
در زونکن های 

مربوطی

تماس با اساتیدی 
کی درجلسی آزمون 

حضورندارند و 
پرسش درخصوص 
سوالت نامفهوم و 
اطلا بی رابطین 

حوزه اجرا

عودت سوالت 
اساتیدی کی دارای 
اشکالت نگارشی 

فاحش هستند

اسلا تگارش 
سوالت و ارسال 

مجدد

توزیع سوالت هر 
آزمون در پاکات 

جداگانی متناسب با 
تعداد سوالت 

امتحانی و تحویل بی 
رابطین آزمون

امضاء صورتجلسات 
دقیقی اول  15در 

آزمون و گزارش 
دانشجویان غایب بی 

حوزه تکثیر

تماس با دانشجویان 
غایب درصورت 

لزوم

تعریف سوالت در 
سامانی سام

آزمون بی صورت آنلین برگزار می شود
اخذ پاسخنامی ها و 

سوالت توسط 
اساتید هیأت علمی

اخذ سوالت و 
پاسخنامی ها توسط 
اساتید مدعوی کی 
در جلسی آزمون 

حضور دارند
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