تكم
تح
معاونت آموزشي و صيالت يلي
اساتید گرامی
با سالم و ادب ،لطفا به موارد زیر جهت طرح سوال و تکمیل اطالعات در سامانه امتحانات مجازی دقت کافی مبذول
فرمائید .توجه داشته باشید آزمون های پیش رو اعتبار دانشکده ها  ،اعتبار اساتید و اعتبار دانشگاه است .لذا دقت مضاعف
بعمل آورید.
 .1با توجه به اینکه تاریخ و زمان امتحان توسط اساتید تنظیم می شود حتما توجه فرمائید که مطابق برنامه
امتحانی ومتناسب با نوبت امتحانی دانشکده ها تنظیم گردد .اطالعات اشتباه در مورد تاریخ و زمان امتحان،
باعث اختالل در روند آزمون می شود .
 .2از آنجا که طول مدت امتحان نیز توسط اساتید تعریف می شود دقت فرمائید جای ساعت با دقیقه اشتباه وارد
نشود .
 .3سواالت تستی را می توان به سه صورت در سامانه بارگذاری کرد:
أ .سوال را تایپ کرده و گزینه های مربوط به هر سوال را مطابق با دستورالعمل اضافه و با اتمام برسانید.
ب .سواالت را به صورت تک تک همراه با گزینه ها با فرمت  jpegذخیره و در هر سوال عکس مربوطه را
به عنوان سوال درج نمائید .در این حالت دانشجو پاسخ سواالت را در پاسخنامه تستی که در سایت
ارائه شده است پر کرده و عکس آن را ارسال می نماید .توجه داشته باشید با این روش امکان تصحیح
برگه آزمون توسط سامانه وجود ندارد و اساتید باید به صورت دستی اوراق ارسالی دانشجویان را تصحیح
نمایند.
ت .کل سواالت را در یک فایل همراه با گزینه ها در قسمت تشریحی و به صورت تجمیعی ارسال تا دانشجو
در پاسخنامه تستی وارد کرده و سپس پاسخنامه را در سامانه آپلود (بارگذاری) نماید.
 .4سواالت تشریحی را می توانید از قبل به صورت تایپ شده در یک فایل ذخیره نمائید .فایل را به صورت عکس در
سامانه بارگذاری کنید ( در این قسمت کل سواالت شما توسط دانشجویان قابل رویت می باشد) .دانشجو پس از
رویت سوال می بایست آن را دانلود کرده و در برگه امتحانی پاسخ و سپس در سامانه ارسال نماید.
توجه :در گزینه های پاسخنامه تشریحی ،دسترسی دانشجو به بارگزاری فایل ها تحت قالب word, PDF,
 Jpegو  ....باز نمائید.
 .5در قسمت مربوط به انتخاب شرکت در آزمون حتما عدد یک ( )1را انتخاب نمایید.
 .6منظور از کلمه محدودیت زمانی عبارت است از :طول مدت آزمون
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 .7درقسمت وقتی زمان آزمون به پایان می رسد بایدحتما گزینه تالش کاربردر آزمون به صورت خودکار تحویل
داده شود را انتخاب فرمائید .
 .8درقسمت تعداد دفعات مجاز در آزمون حتما وحتما عدد  1را انتخاب فرمائید .دانشجو تنها مجاز به یک بار
شرکت در امتحان هر درس می باشد.
 .9درقسمت چیدمان بخش صفحه جدید به ازای حتما باید گزینه همه سواالت در یک صفحه را انتخاب کرد .
 .11درقسمت نحوه حرکت در آزمون حتما کلمه آزاد را انتخاب نمائید .
 .11درقسمت رفتارسوال بخش بهم ریختن ترتیب گزینه ها را در صورتی می توانید انتخاب نمائید که پاسخ صحیح
در گزینه ها فقط یکی از موارد الف ،ب ،ج یا د باشد در صورتیکه گزینه ترکیبی در پاسخ ها لحاظ شده است
مثال گزینه الف و ب صحیح است یا هر دو صحیح است حتما کلمه خیر را انتخاب نمائید .
 .12درقسمت رفتارسوال بخش چگونگی رفتارسوال حتما گزینه بازخورد معوق را انتخاب نمائید .
 .13حتما در قسمت توضیحات زیر نام آزمون در سامانه آزمون ساز ایمیل خود را درج فرمائید.
 .14از فونت درشت و خوانا برای طراحی سواالت استفاده نمائید.
 .15در صورتیکه اتصال دانشجو با سامانه قطع شد ،فقط در طول مدت زمان برگزاری آزمون درس مربوطه می تواند
از صفحه خود اسکرین شات گرفته ،به یکی از پشتیبان اطالع داده و به ایمیل پشتیبان دانشکده ،ایمیل دانشکده
و ایمیل درج شده استاد در قسمت توضیحات آزمون ،ارسال نماید .بدیهی است خارج از مدت زمان آزمون درس
مربوطه به اعالم دانشجو ترتیب اثر داده نمیشود.
 .16تأکید میگردد اساتید حتما روز قبل از برگزاری آزمون خود ،سامانه را چک کرده و از صحت اطالعات وارد شده
و بارگذاری سواالت آزمون اطمینان حاصل نمایند.
 .17در امتحان غیر حضوری ،حضور استاد در زمان آزمون و حامی سامانه الزامی است و به عنوان پشتیبان از حضور
ایشان جهت پاسخگویی به اشکاالت احتمالی آزمون و همیاری در کمک به دانشجویانی که به هر علت ارتباط
ایشان با سامانه قطع میشود ،بهرهمند خواهیم بود.
 .18اساتید موظف به ذخیره مستندات امتحان برای ارائه به دانشگاه و نسخهای نزد خود میباشند.
 .19خواهشمند است در صورت نیاز سایر اساتید ،به عنوان همیار در امر کمک رسانی اقدام فرمائید.
 .21با توجه به سواالت ایجاد شده برای دانشجویان قبل از اتمام آزمون و اضطراب در بارگزاری سواالت توصیه
میشود :اساتید به هنگام طرح سوال بعد از نام سوال در خصوص چگونگی پایان آزمون گزینه دوم را انتخاب
نمایند .گزینه یک به دانشجو اجازه میدهد تا جائیکه تایپ کرده سامانه پاسخ را بپذیرد .گزینه دوم  31دقیقه
زمان در اختیار می گذارد تا عمل نهایی شدن آزمون توسط دانشجو انجام شود .گزینه  3به معنی آن است که در
صورت پایان زمان امتحان و نهایی نکردن توسط دانشجو ،امکان پذیرش پاسخ توسط سامانه مقدور نیست.
 .21در خصوص سوال دانشجویان در مورد نمرات ذکر سه نکته ضروری است:
نشاني :تهران-خيابان دكتر شريعتي -خيابان شهيد خاقاني-خيابان عطاري مقدم -بن بست دانش -دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي واحد تهران منطقه  91پستي تلفن66222222-7 :
كد پستي  - 9113311391صندوق پستي 54341/5941 :

Email:iautmu@iautmu.ac.ir

http:/www.iautmu.ac.ir

مشاهده نتیجه آزمون بستگی به اجازه استاد درس در ایجاد امکان رویت آزمون برای آن درس را دارد و قابل
تعمیم به همه امتحانات نمی باشد.
نتایج قابل مشاهده برای ازمون های با کدهای مشخصه متفاوت مختلف است.
در صورت یکه نتیجه آزمون در یک کد مشخصه درسی و یک استاد برای دانشجویی قابل مشاهده و دیگری نیست
میبایست امتحان مورد نظر را در پروفایل خود انتخاب کرده بررسی مجدد درس نمایند و نمره خود را مشاهده نمایند.
ضمنا این نمرات مالک ارزیابی دانشجویان نبوده و مالک ارزیابی مطابق با کوریکولوم آموزشی با معیارهایی از جمله
تحقیق ،آزمون میان ترم و  ...می باشد.
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