راهنمای تصویری سامانه امتحان چهارگسینهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و استان خراسان رضوی

ترم دوم 99- 99
(راهنمای اساتید)
 3تیر 99
توجه :ایه مته ،راَىمای امتحان چُارگشیىٍ ای است .درصًرت ویاس تٍ راَىمای امتحان تشزیحی یا کلیات مزتًط
تٍ يريد تٍ ساماوٍ امتحان مجاسی ي  ...لطفاً راَىمای تصًیزی ساماوٍ امتحان مجاسی مىتشزشذٌ در تاریخ 22
خزداد را اس کاوال  @iaum99مطالعٍ فزماییذ.
 - 1پس اس يريد تٍ ساماوٍ امتحاوات اس طزیق آدرس  http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/ي ياردکزدن وام
کارتزی ي رمش عثًر ي کذ پیامکی کٍ تٍ مًتایل شما ارسال میشًد ،ريی دکمٍ «امتحان مجاسی» کلیک کىیذ (ایه
تخش اس کار تزای امتحان تشزیحی ي چُارگشیىٍای مشتزک است).
 - 2تزای اوتخاب امتحان چُارگشیىٍای ،تز ريی دکمٍ «تکمیلی» کلیک کىیذ تا اطالعات تکمیلی در مًرد امتحان
را يارد کىیذ.

 - 3در ایه قسمت میتًاویذ سمان امتحان ،وًع آسمًن ،تعذاد سؤاالت آسمًن ي وًع ومایش سؤاالت را اوتخاب کىیذ.
(تزای امتحاوات غیز ياحذ مشُذ  ،تعییه تاریخ ي ساعت امتحان ویش تًسط استاد محتزم السم است .لطفا تاریخ تا
فزمت مشاتٍ  1399/04/03ي ساعت تا فزمت مشاتٍ  08:00يارد شًد).
تزای تعییه وًع آسمًن ،مقاتل قسمتی کٍ تٍ َمیه وام است کلیک کىیذ .سٍ وًع آسمًن قاتل اوتخاب است:

 آسمًن تشزیحی
 آسمًن چُارگشیىٍای تذين ومزٌ مىفی
 آسمًن چُارگشیىٍای تا احتساب ومزٌ مىفی.

مهم :عذدی کٍ در قسمت «تعذاد سؤاالت آسمًن» يارد می شًد ،تعذاد سؤاالتی است کٍ در امتحان تٍ داوشجً
ارائٍ خًاَذ شذ .تعذاد سؤاالتی کٍ استاد در ساماوٍ يارد خًاَذ کزد ،تایذ تیشتز یا مسايی ایه تعذاد تاشذ .تٍ
عىًان مثال ،استاد ممکه است تعذاد سؤاالت آسمًن را  20تعییه کىذ ي در ایه صًرت السم است حذاقل 20
سؤال ي در صًرت تمایل ،تعذاد تیشتزی سؤال يارد کىذ .ساماوٍ تزای َز داوشجً تٍ صًرت تصادفی ي تا تزتیة
تصادفی 20 ،سؤال اس تیه کل سؤاالت ،اوتخاب ي ارائٍ خًاَذ کزد.
 - 4در صًرتی کٍ وًع آسمًن ،چُارگشیىٍای اوتخاب شذٌ تاشذ ،در قسمت «وًع ومایش سؤاالت» ،میتًاویذ یکی اس
دي گشیىٍ «ومایش تٍ صًرت تکسؤال ي ري تٍ جلً» ي یا «ومایش تٍ صًرت تک سؤال ي اجاسٌ تزگشت تٍ عقة» را
اوتخاب کىیذ.
مهم :تًجٍ فزماییذ کٍ در صًرت اوتخاب گشیىٍ «ومایش تٍ صًرت تکسؤال ي ري تٍ جلً» ،داوشجً پس اس عثًر اس
َز سؤال ،امکان تزگشته تٍ آن را وخًاَذ داشت .ایه یک گشیىٍ سختگیزاوٍ است کٍ مشیت آن افشایش سالمت
امتحان ي عیة آن محزيم شذن داوشجً اس تزرسی مجذد ي پاسخدَی ي تصحیح پاسخ سؤاالت قثلی است .تىاتزایه
لطفاً در اوتخاب ایه گشیىٍ ،دقت ي اطمیىان کافی مثذيل فزماییذ.
پس اس تکمیل مًارد ایه صفحٍ ،ريی دکمٍ «ثثت اطالعات» کلیک کىیذ.

 - 5تزای ياردکزدن سؤاالت ،تز ريی دکمٍ «سؤال» کلیک کىیذ (در صًرتی کٍ وًع امتحان ،تشزیحی اوتخاب شذٌ
تاشذ ،تٍ جای دکمٍ «سؤال» ،دکمٍ «تصًیز» مشاَذٌ خًاَذ شذ).

 - 6در محلَای مشخصشذٌ ،مته یک سؤال ي ویش مته چُار گشیىٍ سؤال را تایپ ي یا اس جایی  copyي در ایه
قسمتَا  pasteکىیذ.

 - 7شمارٌ گشیىٍ پاسخ را اس محل مشخصشذٌ اوتخاب کىیذ.

 - 8تزای ثثت سؤال ،تز ريی دکمٍ «ثثت اطالعات» کلیک کىیذ .مته سؤال ي گشیىٍَای آن ي گشیىٍ جًاب تٍ
تاالی لیست سؤاالت اضافٍ خًاَذ شذ.

 - 9مزاحل  6ي  7ي  8را تزای ثثت تمام سؤاالت تکزار کىیذ ي در پایان ،تز ريی دکمٍ «تاسگشت» کلیک کىیذ.

مهم :تعذاد سؤاالتی کٍ يارد می کىیذ تایذ تیشتز یا مسايی تعذاد سؤاالتی تاشذ کٍ در صفحٍ اطالعات تکمیلی
امتحان تٍ عىًان تعذاد سؤاالت امتحان کٍ تٍ داوشجً وشان دادٌ خًاَذ شذ مشخص کزدٌایذ.
 - 10دکمٍ «کپی» تزای ایه است کٍ اگز استاد اس یک درس ،چىذ کذ مختلف امتحان دارد ،تزای یکی اس آوُا
سؤاالت را ثثت کىذ ي تزای تقیٍ کذَا تا استفادٌ اس ایه دکمٍ ،سؤاالت را کپی کىذ .اگز شما چىذ کذ اس یک درس
وذاریذ ویاسی تٍ ایه دکمٍ وذارد ي لطفاً مزاحل  10ي  11ي  12را وادیذٌ تگیزیذ.

 - 11پس اس کلیک تز ريی دکمٍ «کپی» ،کذ کالس مقصذ (کذی کٍ قزار است سؤاالت تٍ آن کذ کپی شًد) را در
قسمت «کذ کالس» يارد کىیذ.

 - 12تا کلیک تز ريی دکمٍ «جستجً» اطالعات کامل کذ مقصذ ومایش دادٌ میشًد ي میتًاویذ تا کلیک تز ريی
دکمٍ «ثثت اطالعات»  ،کپی سؤاالت تٍ کذ مًرد وظز را تأییذ کىیذ .تا کلیک تز ريی دکمٍ «تاسگشت» تٍ صفحٍ
قثل تزمیگزدیذ.
مهم :لطفاً سماوی وسثت تٍ کپی سؤاالت اس یک کذ مثذأ تٍ کذ(َای) دیگز اقذام کىیذ کٍ سؤاالت کذ مثذأ ،وُایی
شذٌ تاشذ ي دیگز ویاس تٍ يیزایش وذاشتٍ تاشذ .درغیزایه صًرت ،در صًرت تغییز یا يیزایش سؤاالت کذ مثذأ ،ایه
اصالحات تز ريی کذَای مقصذ اعمال وخًاَذ شذ ي السم خًاَذ تًد کٍ عملیات کپی را مجذداً اوجام دَیذ.

 - 13تذیُی است کٍ پس اس شزيع امتحان ،امکان يیزایش یا حذف سؤاالت يجًد وذارد ،چًن تا شزيع امتحان
ممکه است تعذادی اس داوشجًیان تٍ سؤاال ت مذکًر پاسخ دادٌ تاشىذ .اما امکان افشایش مذتسمان امتحان در
طًل مذت امتحان ویش يجًد دارد.
با سپاس
اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

