
 (اساتیدراهنمای ( 98-99اهنمای سامانه امتحان مجازی ترم دوم ر

 .می باشد یسترسقابل د لینک ذیل طریق  به سامانه امتحانات مجازی از ورود -1

http://lms.mshdiau.ac.ir/Mechanizeh/lms          

 .است)کد( و شماره موبایل بعنوان رمز عبور  کد ملی استاد بعنوان نام کاربری -2

 باید در قسمت مربوطه وارد شود. گردد که ل استاد ارسال می یامنیتی از طریق  پیامک به شماره موباکد یک   ،مرحله بارگذاری سؤاالتبرای افزایش امنیت فرآیند احراز هویت در  -3

 هویت، امکان تغییر رمز عبور درپرتال سامانه فعال خواهدبود. آیند احرازرق برای افزایش امنیت در -4

رقمی و  2)روز و ماه  ، تاریخسواالت استادها توسط دانشجو فعال است. تصویر جواب دو آپلو توسط استاد (jpeg,jpg) ، امتحان فقط ازطریق آپلود تصویر سواالترحاضدرحال -5

  در سؤال چهار برگه  ر تصویرکثحدا، درسنماید. برای هرکند سپس تصویر سواالت را آپلود می میمشخص  ابالغیه امتحاناتطبق  را امتحان و مدت زمان پاسخگویی رقمی( 4سال 

های فایل کمتر و حدامکان تعداد صفحاتتا، ددانلو سرعت آپلود و اءارتق ر کاهش بارتحمیلی به سیستم ومنظوعزیز خواهشمندیم به اساتید حال ازیناست. درع دآپلو قابلسیستم 

 آپلود سؤال تکرار شود.برای هر مشخصه کد دروس هم در موردضمناً  کنند.د آپلو از روزامتحان قبل ساعت 48و   حجم کمتر با یتصویر

رویت قابل، ساعت شروع امتحان برای دانشجویانالت امتحان ازسوا .شودوارد جلسه امتحان می مجازی )آدرس فوق یا پرتال دانشجویی( اتطریق سامانه امتحاننیز ازدانشجو  -6

های جواب برای استاد  ( آپلود کند. فایلاکثردر چهار صفحهحدد و تصویر آنها را )سکاغذ بنویبرگه ها را روی ، جوابشده برای امتحانوقت تعییندر  اندخواهد بود و دانشجو می تو

 قابل دریافت خواهد بود. 

براساس حضور در   نیز حضور آموزشی اساتیدبر اساس هماهنگی و نظر معاون محترم علمی مالک ثبت حضور دانشجو در امتحان، منوط به ورود به لینک جلسه امتحان است.  -7

، غیر از  گردد اساتید در زمان امتحان. توصیه می( برای پاسخگویی به سواالت احتمالی دانشجویان خواهد بودAdobeConnectکالس آنالین ) روز و ساعت امتحان در همان محیط

 های مجازی مکمل را فراهم نمایند.و محیط به تلفن همراهدانشجو را ، امکان دسترسی حضور در همان محیط کالس آنالین

وجود  بااین دهد.تغییر می شماره شناسایی و نام دانشجوهای ارسالی دانشجویان به ، نام فایلها به استادارائه جوابهنگام رسیستم د ،های امتحانیتصحیح برگهبرای کمک به مدیریت  -8

 های جواب بنویسند.حتماً نام خود را در باالی برگه گونه اشتباهو جلوگیری از هراز دانشجویان خواسته شده که برای تسهیل در تصحیح 

خود را  تواند تصاویر پاسخ سواالت دانشجو می ،دقیقه بعد از امتحان 5درصورت بروز مشکالت احتمالی هنگام آپلود تصاویر پاسخ سواالت توسط دانشجو، با نظر اساتید محترم تا  -9

 استاد درس موردنظر ارسال نماید. مل به گوشی همراهی مکهای مجازاز طریق محیط

 انشجویان غایب توسط آموزش دانشکده از سیستم قابل دریافت خواهد بود.لیست د -10

امکان  و در اختیار استاد است محیط ارزیابی انتخاب نحوه و صورت مجازی است،ههای ارشدی که ارزیابی آنها بو آن دسته از کالس دکتریامتحانی مقطع  دروسدر مورد  -11

غیره تدابیری اتخاذ نمایند که  یند ارزیابی وآطریق ضبط فرشود ازد؛ اما به اساتید محترم توصیه می( وجود دار AdobeConnectکالس آنالین ) یطارزیابی شفاهی یا کتبی در مح

 امکان پاسخگویی به اعتراضات احتمالی به صورت مستند وجود داشته باشد . 

طوردقیق ( موجود است، به(http://elearning.iauq.ac.ir/fa/homeراهنماهای آموزشی و تصویری از نحوه امتحان مجازی را که در وب سایت آموزش مجازی واحد به آدرس  -12

 مطالعه نمایید.

  .فعال خواهد بود 19الی  7.30روزهای امتحانی از ساعت  کلیهدر  اساتیدپشتیبانی  رسانی واطالع -13

http://lms.mshdiau.ac.ir/Mechanizeh/lms
http://elearning.iauq.ac.ir/fa/home)


 iauqs@  طریق کانال تلگرامیاز   –الف 

 05147011119:  پشتیبانی آموزش   و  05147011149:  پشتیبانی فنی :  تماس پشتیبانیشماره  –ب 

بخش  )http://elearning.iauq.ac.ir/fa/home( به آدرس  های الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان مرکز آموزش لینک تلفن همراه تیم پشتیبانی فنی موجود در طریقاز  -ج
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