
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها

 

شماره: ۳۲۰/۶۱۱۲/د/۱۴۰۰

تاریخ:  ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

پیوست: ندارد

۴۷۷۰۱۸۲۲

مدیران محترم گروه های آموزشی
سرپرست محترم معاونت اداری مالی دانشکده

با سالم و احترام،

با توجه به اینکه به احتمال زیاد، امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰ ورودی های 

سال ۱۴۰۰  از تاریخ ۴۰۰/۱۱/۲ کلیه گروه های آموزشی از طریق سامانه مجازی فرادید(همانند نیمسالهای گذشته) 

برگزار خواهد شد، سواالت آزمون را با توجه به نوع آزمون (چهارگزینه ای یا توضیحی)در قالب فرمت های پیوست  

rehabilitation- تا تاریخ ۴۰۰/۱۰/۲۵  یا حداکثر ۷۲ ساعت قبل از آزمون به آدرس

 amouzesh@iums.ac.ir  ایمیل نموده و ارسال سوال را به خانم گرجی (داخلی ۱۶۹) اطالع دهند. عدم 

ارسال سوال در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از برگزاری آزمون توسط اداره آموزش تلقی خواهد شد. 

 نکات مهم در ارسال سواالت:

در ایمیل ارسالی عنوان آزمون – کد درس (جهت اختصاص دانشجویانی که درس را انتخاب واحد نموده  .۱

اند نیاز است) مقطع و ورودی رشته و نام استاد درس ذکر شود. ساعت آزمون تغییری نکرده است

لطفا سواالت صرفا در فرمت پیوست شده ارسال گردد و از ارسال سوال در سایر فرمتها اجتناب گردد. .۲

سواالت در بازه زمانی مقرر یا حداکثر ۷۲ ساعت قبل از آزمون ایمیل گردد. .۳

در صورت عدم تمایل به برگزاری آزمون از طریق آموزش و سامانه مجازی  به آموزش  اطالع داده شود. .۴

حتی االمکان و  تا جاییکه ماهیت  واحد درسی اجازه می دهد آزمون به صورت تستی برگزار گردد. .۵

مدت زمان آزمون، بارم (در سواالت تستی ) اعالم گردد. (طبق شیوه نامه برای هر سوال تستی میانگین  .۶

۵۰ ثانیه در نظر گرفته می شود)
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در صورت داشتن چندین مدرس برای واحد درسی امکان برگزاری آزمون هر مدرس هم به صورت مجزا  .۷

هم به صورت تلفیقی وجود دارد. (حتما به آموزش اطالع داده شود).

در صورت برگزاری آزمون توضیحی به دلیل شرایط خاص آزمون مجازی محدودیت در تعداد سواالت  .۸

وجود دارد و تعداد سوال حتی المقدور بیشتر از ده سوال نشود.

قبل از درج سئواالت ابتدا راهنمای هر فرمت مطالعه شود. .۹

پاسخنامه صرفا برای آزمون توضیحی ارسال می گردد و برای آزمونهای تستی فقط نمرات آزمون برای  .۱۰

اساتید ارسال خواهد شد. (ارسال نمرات و پاسخنامه در پایان بازه برگزاری امتحانات خواهد بود)

در آزمون های توضیحی هر سوال باید یک فایل شود به طور مثال اگر آزمون ۵ سوال داشته باشد هر سوال  .۱۱

داخل یک جدول قرارگرفته و یک فایل می شود و در نهایت ۵ فایل جهت آزمون ارسال گردد. به دلیل اینکه 

در آزمون توضیحی سواالت تک به تک در سامانه بارگزاری می شود و اجازه بارگزاری سواالت به صورت 

یکجا وجود ندارد.

در صورت وجود مشکل مربوط به نحوه درج سواالت در فرمت (مانند دستکاری جداول، لحاظ کردن حاشیه  .۱۲

اضافی، تغییر یا حذف لوگوی فرمت، عدم استفاده از فونت یکسان و فایلی غیر از Word ...) به دلیل عدم 

امکان بارگزاری سواالت در سامانه، سواالت جهت تصحیح و بازنگری به طراح عودت خواهد شد.

شیوه نامه آزمون مجازی نیز قبال برای گروه های آموزشی ارسال شده است (مجددا به صورت پیوست  .۱۳

ارسال می گردد) صفحه ۱۰ شیوه نامه به نقش اساتید در آزمون های مجازی پرداخته است.

آدرس سامانه فرادید  ve.iums.ac.ir  می باشد و کاربری و رمز ورود دانشجویان در اولین ورودشان به  .۱۴

صورت پیش فرض کدملی و شماره دانشجویی لحاظ شده بود که ممکن است دانشجو پس از اولین ورودش 

تغییر داده باشد.

در صورتی که اساتید تمایل داشته باشند صرفاً خودشان در فرادید آزمون برگزار نمایند میتوانند به اداره  .۱۵

آموزش اعالم کنند تا برایشان درخواست کاربری از دانشگاه داده شود.


