راهنمای سامانه امتحان مجازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و استان خراسان رضوی
ترم دوم 98-99
(راهنمای دانشجویان)
 -1نوع امتحان مربوط به هر درس (مجازی یا حضوری) ،در کارت ورود به جلسه امتحان قابل مشاهده است و همچنین
از طریق معاونت محترم آموزشی واحد دانشگاهی اطالع رسانی میشود.
 -2ورود به سامانه امتحانات مجازی از طریق لینکی با عنوان «امتحان مجازی» در سامانه کالسهای مجازی به آدرس
زیر امکانپذیر خواهد بود:
http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/

همچنین برای واحد مشهد و اکثر واحدهای دیگر استان که از سیستم نرمافزاری واحد مشهد استفاده میکنند ،ورود به
سامانه امتحانات مجازی از طریق پرتال اصلی دانشجویان نیز امکانپذیر است.
 -3برای افزایش امنیت در فرآیند احراز هویت ،امکان تغییر رمز عبور در پرتال سامانه فعال خواهد بود.
 -4در حال حاضر ،امتحان فقط از طریق آپلود تصویر سؤاالت توسط استاد و آپلود تصویر جوابها توسط دانشجو فعال
است .سؤاالت امتحان از ساعت شروع امتحان برای دانشجویان ،قابل رؤیت خواهد بود و دانشجو میتواند در وقت
تعیینشده برای امتحان ،جوابها را روی برگه کاغذ بنویسد و تصویر آنها را آپلود کند .فایلهای جواب برای استاد قابل
دریافت خواهد بود .حداکثر تصویر چهار برگه جواب در سیستم قابل آپلود است .در عین حال از دانشجویان عزیز
خواهشمندیم به منظور کاهش بار تحمیلی به سیستم و ارتقاء سرعت آپلود و دانلود ،تا حد امکان تعداد صفحات کمتر و
همچنین فایلهای تصویری با حجم کمتری آپلود کنند.
 -5لیست دانشجویان غایب توسط آموزش دانشکده از سیستم ،قابل دریافت خواهد بود.
 -6فایلهای جواب با هر نام دلخواه توسط دانشجو قابل آپلود است ولی سیستم در هنگام ارائه جوابها به استاد ،نام
فایلها را به شماره شناسایی و نام دانشجو تغییر خواهد داد .با وجود این به دانشجویان گرامی توصیه میشود که در
برگههایی که از قبل برای پاسخگویی به امتحان آماده میکنند ،برای جلوگیری از هرگونه اشتباه ،حتماً نام خود را در
باالی برگه بنویسند.

 -7در مورد کالسهای دکتری و آن دسته از کالسهای ارشدی که ارزیابی آنها به صورت مجازی است ،انتخاب نحوه و
محیط ارزیابی با هماهنگی استاد و دانشجویان امکان پذیر است و امکان ارزیابی شفاهی یا کتبی در محیط کالس آنالین
) (Adobe Connectیا هر محیط دیگری وجود دارد و ضمناً اساتید محترم از طریق ضبط فرآیند ارزیابی و  ...امکان
پاسخگویی مستند به اعتراضات احتمالی را خواهند داشت.
 -8اطالعرسانی و پشتیبانی دانشجویان از طریق کانال تلگرامی  @iaumsو گروههای پشتیبانی موجود در فضای مجازی
صورت خواهد گرفت.
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