راهنمای سامانه امتحان مجازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و استان خراسان رضوی
ترم دوم 99- 99
(راهنمای اساتید)
ًَ - 1ع اهتحاى هشتَط تِ ّش دسس (هجاصی یا حضَسی) ،تشای ٍاحذ هطْذ دس اتالغیِ اهتحاًی لاتل هطاّذُ است ٍ تشای
تمیِ ٍاحذّا اص عشیك ٍاحذ اعالعسساًی هیضَد.
ٍ - 2سٍد تِ ساهاًِ اهتحاًات هجاصی اص عشیك لیٌىی تا عٌَاى «اهتحاى هجاصی» دس ساهاًِ والس ّای هجاصی تِ آدسس صیش
اهىاىپزیش خَاّذ تَد:
http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/

ّوچٌیي تشای ٍاحذ هطْذ ٍ اوثش ٍاحذّای دیگش استاى وِ اص سیستن ًشمافضاسی ٍاحذ هطْذ استفادُ هیوٌٌذٍ ،سٍد تِ
ساهاًِ اهتحاًات هجاصی اص عشیك پشتال اغلی اساتیذ ًیض اهىاىپزیش خَاّذ تَد.
 - 3تشای افضایص اهٌیت فشآیٌذ احشاص َّیت دس ٍسٍد تِ سیستن ،عالٍُ تش سهض عثَس یه وذ اهٌیتی اص عشیك پیاهه تِ ضواسُ
هَتایل استاد اسسال هی ضَد وِ تایذ دس لسوت هشتَعِ ٍاسد ضَد.
 - 4دس حال حاضش ،اهتحاى فمظ اص عشیك آپلَد تػَیش سؤاالت تَسظ استاد فعال است .دس اتتذا استاد تعذاد سؤاالت ٍ ٍلت
اهتحاى سا هطخع هیوٌذ ٍ سپس تػَیش سؤاالت سا آپلَد هیوٌذ .تشای ّش دسس ،حذاوثش تػَیش چْاس غفحِ سؤال ،لاتل
آپلَد است .دس عیي حال اص اساتیذ هحتشم خَاّطوٌذین تِ هٌظَس واّص تاس تحویلی تِ سیستن ٍ استماء سشعت آپلَد ٍ
داًلَد ،تا حذ اهىاى تعذاد غفحات ووتش ٍ ّوچٌیي فایل ّای تػَیشی تا حجن ووتشی آپلَد وٌٌذ.
 - 5داًطجَ ًیض اص عشیك ساهاًِ اهتحاًات هجاصی (اص عشیك آدسس فَق یا پشتال داًطجَیی) ٍاسد جلسِ اهتحاى هیضَد.
سؤاالت اهتحاى اص ساعت ضشٍع اهتحاى تشای داًطجَیاى ،لاتل سؤیت خَاّذ تَد ٍ داًطجَ هی تَاًذ دس ٍلت تعییيضذُ تشای
اهتحاى ،جَابّا سا سٍی تشگِ واغز تٌَیسذ ٍ تػَیش آًْا سا (حذاوثش چْاس غفحِ) آپلَد وٌذ .فایل ّای جَاب تشای استاد
لاتل دسیافت خَاّذ تَد.
 - 6تشای ووه تِ هذیشیت تػحیح تشيّا سیستن دس ٌّگام اسائِ جَابّا تِ استادً ،ام فایلّای اسسالی داًطجَیاى سا تِ
ضواسُ ضٌاسایی ٍ ًام داًطجَ تغییش هیدّذ .تا ٍجَد ایي اص داًطجَیاى خَاستِ ضذُ است وِ تشای تسْیل تػحیح ٍ
جلَگیشی اص ّشگًَِ اضتثاُ ،حتواً ًام خَد سا دس تاالی تشگِّای جَاب تٌَیسٌذ.

 - 7تشاساس ّواٌّگی ٍ ًظش هعاٍى هحتشم آهَصضی ،هالن ثثت حضَس داًطجَ دس اهتحاىٍ ،سٍد تِ لیٌه جلسِ اهتحاى
است.
 - 8لیست داًطجَیاى غایة تَسظ آهَصش داًطىذُ اص سیستن ،لاتل دسیافت خَاّذ تَد.
 - 9دس هَسد والسّای دوتشی ٍ آى دستِ اص والسّای اسضذی وِ اسصیاتی آًْا تِ غَست هجاصی است ،اًتخاب ًحَُ ٍ
هحیظ اسصیاتی دس اختیاس استاد است ٍ اهىاى اسصیاتی ضفاّی یا وتثی دس هحیظ والس آًالی ي ) (Adobe Connectیا ّش
هحیظ دیگشی ٍجَد داسد اها تِ ا ساتیذ هحتشم تَغیِ هیضَد اص عشیك ضثظ فشآیٌذ اسصیاتی ٍ  ...تذاتیشی اتخار وٌٌذ وِ
اهىاى پاسخگَیی تِ اعتشاضات احتوالی تِ غَست هستٌذ ٍجَد داضتِ تاضذ.
 - 11پطتیثاًی اساتیذ اص دٍ عشیك صیش دس ّوِ سٍصّای اهتحاًی اص ساعت 7:31تا  18فعال خَاّذ تَد:
 )1گشٍُ پطتیثاًی والسّای هجاصی دس فضای هجاصی وِ تا وٌَى تشای پطتیثاًی والسّا استفادُ هیضذ.
 )2ضواسُ تلفي هستمین (هشوض فٌاٍسی اعالعات ٍاحذ هطْذ)( 36619123 :خَاّطوٌذ است ایي ضواسُ فمظ تَسظ
اساتیذ هحتشم استفادُ ضَد .پطتیثاًی داًطجَیاى اص عشیك گشٍُّای هخػَظ پطتیثاًی داًطجَیاى دس فضای
هجاصی غَست خَاّذ گشفت).
تا سپاس
اداسُ ول فٌاٍسی اعالعات ٍ استثاعات داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هطْذ
 21خشداد 99

