
 ن(راهنمای دانشجویا( 98-99اهنمای سامانه امتحان مجازی ترم دوم ر

 . حضوری( درکارت ورود به جلسه امتحان قابل مشاهده است  )مجازی یا هردرس امتحان نحوه برگزاری -1

همچنین  .قسمت انتخاب واحد در کنار هر درس وجود دارد، امکان پذیر استکه در   "امتحان مجازی"  با عنوان  در پرتال اصلی دانشجویان طریق لینکی به سامانه امتحانات مجازی از  ورود -2

 .می باشد سترسقابل د سامانه امتحانات از طریق لینک ذیل نیزورود به 

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

 . استکد و رمز عبور در سامانه امتحانات مجازی، شماره دانشجویی  -3

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

ی دانشجویان قابل رویت خواهد بود اها توسط دانشجو فعال است. سواالت ازساعت شروع امتحان برتصویر جواب دو آپلو توسط استاد، امتحان فقط ازطریق آپلود تصویر سواالت رحاضدرحال -5

چهار  ر تصویرکثحدابود.  دریافت خواهندبرای استاد قابل ب های جوافایلآپلود کند.  تصویر آنها را و نوشتهکاغذ روی برگه ها راشده برای امتحان، جوابوقت تعییندر توانددانشجو می و

 ، تا حدامکان تعداد صفحات کمتر وددانلو سرعت آپلود و اءارتق ر کاهش بارتحمیلی به سیستم ومنظوبهعزیز خواهشمندیم دانشجویانحال ازعیناست. در  دآپلو قابل سیستم  برگه جواب در

 کنند.د آپلوحجم کمتری  های تصویر باهمچنین فایل

وجود به ایننام دانشجو تغییر خواهد داد. با ها را به شماره شناسایی وها به استاد، نام فایلم ارائه جوابولی سیستم درهنگا ،است نام دلخواه توسط دانشجو قابل آپلودهر های جواب بافایل -6

همچنین برگه  .را درباالی برگه بنویسند حتماً نام خودکنند، برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، امتحان آماده میرای پاسخگویی به قبل بهایی که ازشود که دربرگهیان گرامی توصیه میدانشجو

 کنید. دقیقه قبل از شروع هر امتحان، سیستم یا گوشی وهمچنین اینترنت خود را چک کرده تا مشکالت احتمالی را رفع  15شود توصیه می پاسخگویی تمیز و ترجیحاً بدون خط باشد.

کالس آنالین  یطدر مح ضمنا، مدرس هرامتحان نیز در زمان امتحان گردد. صورت غیبت لحاظ میمنزله حضور آموزشی دانشجو تلقی شده ودرغیراینورود به سامانه امتحان مجازی به -7

(AdobeConnect)   .برای پاسخگویی سواالت دانشجویان حضور خواهند داشت 

( وجود دارد  AdobeConnectکالس آنالین ) یطامکان ارزیابی شفاهی یا کتبی در مح پذیر است ودانشجویان امکان محیط ارزیابی باهماهنگی استاد و انتخاب نحوه و ،دکتری دروسدر مورد  -8

 امکان پاسخگویی مستند به اعتراضات احتمالی راخواهند داشت.، و....  ارزیابیطریق ضبط قرآیند  ضمناً اساتید محترم از و

)اطالعات موجود در وب سایت آموزش مجازی واحد به آدرس  های پشتیبانی موجود درفضای مجازیگروه و iaums@ اطالع رسانی وپشتیبانی دانشجویان ازطریق کانال تلگرامی  -9

)http://elearning.iauq.ac.ir/fa/home) .صورت خواهد گرفت      

طوردقیق مطالعه ( موجود است، به(http://elearning.iauq.ac.ir/fa/homeرس راهنماهای آموزشی و تصویری از نحوه انجام امتحان مجازی را که در وب سایت آموزش مجازی واحد به آد -10

 نمایید

 باسپاس                 

 آموزش واحد قوچاناداره                                           
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