Üniversiteler İçin Sınav Çizelgesi Hazırlamanın En Kolay Yolu sınavofisi.net Kullanım Kılavuzu
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1. Yazılımın Amacı ve Genel Özellikleri: sinavofisi.net yazılımı üniversitelerde sınav çizelgesi
hazırlama sürecini yönetmek için hazırlanmıştır. Özellikle salon ve görevli sayılarında
sıkıntı çeken birimler sınav programı hazırlarken çakışmalar yaşamaktadır.
www.sinavofisi.net birimlerin işlerini çok kolay hale getirmektedir. Kullanıcılar
https://sinavofisi.net/giris/ adresinden panele erişebilmektedir.

2.Birim Yönetici İşlemleri
Sinavofisi.net web sitesi ve mobil uygulaması, üniversitelerde sınav çizelgesi / takvimi hazırlama
sürecini çok kolay hale getirmek için hazırlanmıştır. Web sitesi aracılığıyla fakülte ve meslek
yüksekokulu yöneticileri birim yöneticisi girişi yaparak, kurum temel bilgilerini, birimde mevcut
olan salonları, akademik personel tanımlamalarını, yeni sınav dönemi tanımlama, akademik
personellerin uygun zaman ve azami görev sayılarını düzenleyebilir.

3.Bölüm Başkanı işlemleri
Bölüm başkanları, öğretim elemanlarının mevcut görev sayılarını görebilir, bölüm için yeni ders
tanımlaması yapabilir en önemli kısım yeni bir sınav tanımlaması yapabilir. Sınav tanımlama
sırasında ders seçildiğinde ders sorumlusu ismi önceden kaydedildiğinden otomatik olarak
gelecektir. Bölüm başkanı tarih ve saati seçtiğinde seçilen kritere uygun salon ve
görevlendirilebilecek personeller listelenir. Salon veya görevlilerde herhangi bir çakışma olma
ihtimali bulunmamaktadır.

4.Öğretim Elemanı İşlemleri
Öğretim elemanları sınav çizelgesi hazırlanmadan önce uygun olmadığı, gelemeyeceği günleri
birim yöneticilerine bildirmelidir. Böylece sınav tanımlanırken ilgili personel uygun olmadığı
tarihte seçilemeyecektir. Öğretim elamanlarına görev çizelgeleri birim yöneticileri tarafından
verilebilmektedir.

5.Öğrenci İşlemleri ve Mobil Uygulama Kullanımı
Öğrenciler bölümleri tarafından oluşturulan sınav takvimlerini sinavofisi.net web sitesinden
veya play store üzerinden,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeymus.sinavofisi
bağlantısı ile cep telefonları ile sınavlarını takip edebilirler. Bölüm başkanları sınav
tanımlamalarını yapar yapmaz mobil uygulamaya yansımaktadır. Bu sayede öğrencilerin sınav
takvimini takip etmeleri kolaylaşacaktır.

Mobil Uygulama Özellikleri
Öğrenciler play store üzerinden indirdikleri sınav ofisi mobil uygulamasından öncelikle öğrenim
gördükleri Üniversite / Fakülte veya MYO/ Bölüm / Yarıyıl seçimini yapmaları gerekmektedir.
Sadece ilk giriş sırasında seçilen bilgiler sonraki girişlerde tekrar sorulmamaktadır. Öğrenci
herhangi bir üniversiteye geçiş yapmaları durumunda tercihler menüsünden yeni üniversite
bilgilerini seçebilmektedir.
Mobil Uygulama Ekran Görüntüleri

