راهنمای تصویری سامانه آزمون جامع دکتری منطقه  8دانشگاه آزاد اسالمی
 29و  30دی و  1بهمن 1399
(راهنمای دانشجویان)

 -1ورود به سامانه امتحانات مجازی از طریق سامانه کالسهای مجازی به آدرس زیر امکانپذیر است:
http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/

برای ورود دانشجو به سامانه ،به صورت پیشفرض ،کد کاربری ،شماره دانشجویی است (که یک شماره 9رقمی
است و با  9شروع میشود و نباید با شماره شناسایی اشتباه شود) .رمز عبور ،شماره تلفن همراه دانشجو است.

برای افزایش امنیت در ورود به امتحان ،امکان تغییر رمز عبور هم فعال شده است:

 -2برای ورود به جلسه امتحان ،بر روی آیکون «امتحان مجازی» کلیک کنید .ورود به این قسمت ،حتی قبل
از شروع امتحان شما امکانپذیر است .بنابراین توصیه میشود که تا این مرحله را قبالً آزمایش و تمرین کنید.

 -3با واردشدن به لینک امتحان مجازی ،اطالعات درسها و تعداد سواالت و مدت امتحان (به دقیقه) نمایش
داده میشود.
درصورتیکه زمان امتحان درس رسیده باشد ،از ستون «لینک سؤاالت» و با کلیک بر روی لینک «نمایش
سوال» میتوانید به سؤاالت امتحان دسترسی پیدا کنید.

 -4برای دریافت سؤاالت امتحان ،بر روی لینکی که با عنوان «مشاهده سواالت» مشخص شده است ،کلیک
کنید.

 -5پاسخ سؤاالت را بر روی برگههای کاغذی که از قبل آماده کردهاید بنویسید و از آنها عکس بگیرید و تصویر
برگههای جواب خود را ثبت کنید .برای ثبت فایلهای جواب ،بر روی لینک «ثبت پاسخ» مربوط به درس
مورد نظر کلیک کنید.

 -6در صفحه جدیدی که باز میشود ،میتوانید فایلهای پاسخ خود را بارگذاری کنید .برای این منظور ابتدا
شماره صفحه جواب را تعیین کنید و سپس از طریق دکمه  Choose Fileفایل تصویر صفحه جواب
مربوطه را انتخاب کنید و بعد بر روی دکمه «ثبت فایل پاسخ» کلیک کنید .لطفاً این مراحل را برای همه
فایلهای جواب ،تکرار کنید.

 -7فایلهای جواب ثبتشده در قسمت پایین صفحه ،نمایش داده میشود .برای مشاهده و چککردن هر فایل
جواب ،میتوانید بر روی لینک «مشاهده پاسخها» کلیک کنید.
همچنین درصورتی که در ثبت فایلهای جواب اشتباه کردهاید ،میتوانید با کلیک بر روی لینک «حذف»،
فایل را حذف کنید (و سپس در صورت نیاز ،مجدداً فایل درست را ثبت کنید).

 -8درصورت کلیک بر روی دکمه «بازگشت به صفحه قبل» از محیط امتحان خارج میشوید.
نکته مهم :دکمه «بازگشت به صفحه قبل» فقط برای خروج از محیط امتحان در نظر گرفته شده است .در
مورد کلیک یا عدم کلیک بر روی آن هیچگونه نگرانی نداشته باشید.
➢ در صورتی که وقت امتحان به پایان برسد ،حتی اگر دکمه «بازگشت به صفحه قبل» را کلیک نکرده
باشید ،فایلهای پاسخ ثبتشده شما در سیستم ،منظور شده است و در اختیار استاد قرار خواهد
گرفت.

➢ از طرف دیگر حتی اگر دکمه «بازگشت به صفحه قبل» را کلیک کنید و از محیط امتحان خارج شوید
(یا این که اتصال شما قطع شود) ،باز هم تا زمانی که وقت امتحان تمام نشده است ،میتوانید مجدداً
وارد محیط امتحان شوید و جوابهای خود را ثبت یا ویرایش کنید.

نکات مهم قابل توجه دانشجویان گرامی
• حداکثر شش فایل 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.
• لطفاً بررسی کنید که کیفیت (وضوح) تصویر جوابها برای تصحیح توسط استاد مناسب باشد.
• فایلهای جواب با هر نام دلخواه توسط دانشجو قابل آپلود است ولی سیستم در هنگام ارائه جوابها به
استاد ،نام فایلها را به شماره دانشجویی 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 و نام خانوادگی خود و نام درس و شماره صفحه را در باالی برگه
بنویسند.
• نکته مهم :برای تأمین آرامش و اطمینان دانشجویان عزیز ،عالوه بر وقت تعیینشده توسط استاد10 ،
دقیقه زمان اضافی برای ثبت فایلهای جواب در سیستم در نظر گرفته میشود.
➢ البته امکان ثبت فایلهای جواب ،منحصر به  10دقیقه آخر نیست و در طول کل زمان
امتحان ،میتوانید پاسخها را ثبت کنید.
با آرزوی موفقیت

