بسمهتعالی
دانشجویان عزیز دانشکده پرستاری و دانشکده پیراپزشکی آمل

با سلام و احترام
با عنایت به شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  99-0011از روز شنبه مورخ  99/31/31و ابلاغ «کلیات
شیوهنامه برگزاری آزمونهای برخط در دانشگاه/دانشکدههای علومپزشکی کشور» از وزارت متبوع ،همینطور مصوبات
جلسه شورای آموزشی دانشگاه در روز سهشنبه مورخ  ،99/01/19موارد زیر جهت رفع ابهامات احتمالی و برگزاری
هرچه بهتر آزمونها یادآوری میشود .توصیه میشود جهت پیشگیری از مشکلات و عواقب احتمالی ،ضمن مطالعه
دقیق ،در جهت رعایت موارد قید شده کوشا باشید.
اطلاعات کلی آزمون مجازی برخط

 .0آدرس جدید سامانه آزمون فرادید ( )https://azmoon.mazums.ac.irاست.
 .2برای ورود به سامانه آزمون فرادید ،نام کاربری« ،شماره دانشجویی»؛ و رمز عبور« ،کد ملی دانشجو» است.
توجه نمایید؛ دانشجویانی که کد ملیشان با یک صفر یا دو صفر شروع می شود؛ اگر با صفر وارد سامانه نشد ،شماره ملی را
بدون صفر وارد کنند ،و موضوع را به آموزش دانشکده اطلاع دهند.
 .3کلیپ آموزشی کوتاه و بسیار مفیدی برای اجرای آزمون در سامانه فرادید تهیه و از طریق دبیر شورای صنفی و نماینده ها در
اختیار شما قرار گرفته است.
توجه نمایید؛ برای اجرای آزمون های بی نقص و بدون استرس دیدن این فیلم کوتاه بسیار مفید است.
 .0در زمان برگزاری آزمون و بعد از آن ،در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید با آموزش دانشکده (پیراپزشکی
« » 10000042113یا پرستاری « ))»10000244002تماس بگیرید.
 .4در هیچ یک از آزمون ها ،نمره منفی برای پاسخ غلط منظور نمی شود.
 .1به محض شروع آزمون ،در هر صفحه یک سوال نمایش داده می شود.
 .7هم ارائه سوال و هم آرایش گزینه ها ،به طور تصادفی انجام می شود.
 .1در هر صفحه (هر سوال) ،دانشجو حداکثر به مدت  11ثانیه فرصت پاسخ دارد.
توجه شود :.در مورد دروس محاسباتی از جمله آمار و مانند آن ،با نظر استاد مربوطه ،فرصت پاسخگویی به هر سوال به اندازه
کافی در نظر گرفته می شود.
 .9دانشجو در هر آزمون فرصت برگشت به  01درصد سوالات را دارد ،که حین اجرای آزمون باید آن سوالات را مشخص نماید
(روش دقیق استفاده از این امکان ،در فیلم آموزشی سامانه فرادید تشریح شده است).
 .01بازه مجاز برای ورود به آزمون به «مدت زمان» آزمون بستگی دارد؛ برای آزمون های  31دقیقه و بیشتر 01 ،دقیقه ،و برای
آزمون های کمتر از  31دقیقه 4 ،دقیقه فرصت داده می شود.
توجه شود :زمان آزمون دقیقا از زمان شروع ،محاسبه می شود و تاخیر در ورود ،به زمان آزمون دانشجو اضافه نمی شود .برای
مثال در یک آزمون  01دقیقه ای اگر دانشجو در دقیقه هشتم وارد شود 32 ،دقیقه زمان برای آزمون در اختیار دارد.

 .00در صورت غیبت غیر موجه ،طبق آییننامه ،نمره دانشجو در آزمون ،صفر لحاظ میشود.
 .02آی.پی (IP) .مشترک ابزارهای مورد استفاده دانشجو قابل ردیابی است .استفاده از آی.پی .مشترک ،تقلب محسوب می شود
و با دانشجویان مطابق آیین نامه انضباطی برخورد می شود.
« .03موارد و مصادیق تخلفات در آزمونهای برخط» که توسط وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ شده در سایت دانشکده
پرستاری و دانشکده پیراپزشکی در دسترس می باشد .لطفا قبل از شروع آزمون با دقت مطالعه شود .در صورت اثبات هرگونه
تخلف در آزمون مجازی ،برابر دستورالعمل ابلاغی از وزارت رفتار خواهد شد.
تمهیدات و اقدامات قبل از آزمون

 .0هر دانشجو موظف هست «اینترنت با حداقل سرعت  »402 kbو «کامپیوتر خانگی یا لپتاپ» را تهیه کند.
 .2توصیه می شود از گوشیهای هوشمند یا تبلت برای آزمون در سامانه فرادید استفاده نکنید .درصورت عدم رعایت موضوع،
مسئولیت هر گونه اختلال آزمون ،به عهده دانشجو می باشد.
 .3برنامه کامل آزمون به لحاظ روز ،تاریخ و ساعت در «سامانه همآوا» و در «پنل کاربری سامانه فرادید» قابل بازیابی و مشاهده
است .توصیه اکید میشود از حالا تا قبل از شروع آزمون ،برای چک کردن صحت «نام کاربری» و «رمز عبور» خود ،وارد
سامانه فرادید شوید ( .)https://azmoon.mazums.ac.irبعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور ،دکمه «ورود به آزمون»
را انتخاب کنید .اگر نام کاربری و رمز عبور شما فعال باشد ،پیام مربوط به مشخصات اولین آزمون نمایش داده میشود .به علاوه
در مرحله دیگر وارد سامانه شده و با وارد کردن «نام کاربری» و «رمز عبور» ،دکمه «ورود به پنل کاربری» را انتخاب ،و از تعریف
شدن همه دروس که در تاییدیه انتخاب واحد شما در «سامانه همآوا» وجود دارد ،اطمینان حاصل نمایید .مسئولیت عدم اطلاع،
به عهده دانشجو بوده و لازم است در صورتی که درسی تعریف نشده است ،در اولین فرصت از طریق کارشناسان آموزش دانشکده
پیگیری کنید.
 .0آن دسته از دانشجویانی که علاقمند به برگزاری آزمونهای مجازی به صورت حضور در «سایت دانشکده» میباشند ،لازم است
اسامی آنها «نهایتا تا یک روز قبل از امتحان» در قالب جدول زیر توسط نماینده کلاس تحویل آموزش دانشکده شود.
فهرست دانشجویان رشته  .............ترم  ...........جهت برگزاری آزمون مجازی با حضور در سایت دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

فرایند اجرایی آزمون آزمایشی و آزمون های اصلی

 .0جهت پیبردن به وجود یا عدم وجود هرگونه اختلال در ورود به سامانه فرادید ،در آزمون آزمایشی که روز جمعه مورخ
 99/31/31به مدت  31دقیقه برگزار خواهد شد ،شرکت نمایید .این آزمون در دو زمان  01صبح و  02ظهر ارائه می شود .در
هریک از این دو زمان می توانید ،آزمون آزمایشی بدهید .البته در مورد دانشجویان دانشکده های آمل توصیه شده در آزمون
ساعت  02شرکت نمایند.
توجه شود؛ شرکت در آزمون آزمایشی اجباری است و فعالسازی اکانت دانشجویان برای آزمون پایان ترم ،منوط به شرکت در
این آزمون می باشد.

 .3نیم ساعت قبل از شروع آزمون های اصلی ملزم به ورود به سامانه آزمون فرادید ()https://azmoon.mazums.ac.ir
بوده و چنانچه اختلالی در ورود به سامانه وجود داشته باشد ،باید بلافاصله به اطلاع کارشناس مربوطه برسانید.
 .0در ساعت مقرر آزمون مربوطه ،با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور ،دکمه ورود به آزمون را بزنید؛ صفحه اطلاعات شخصی و
مدت زمان آزمون نمایش داده مشده و با انتخاب دکمه «شروع آزمون» ،شمارس معکوس زمان آزمون نمایش داده میشود.
 .4در صورتی که دانشجویی در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل بروز مشکلات نرمافزاری یا سختافزاری مانند قطعی برق ،قطعی
اینترنت و  ...نتواند آزمون را ادامه دهد ،لازم است حداکثر ظرف مدت  4دقیقه با کارشناسان دانشکده تماس بگیرد و نسبت به
ورود مجدد به سامانه ،هماهنگی و اطلاع رسانی کند .عدم تماس دانشجو با کارشناسان ،به منزله عدم شرکت در آزمون میباشد.

نکته مهم بعد از اتمام آزمون

 .0در صورتی که دانشجو به دلایلی از قبیل قطعی اینترنت ،قطعی برق و یا به هر دلیل دیگری نتواند در آزمون برخط شرکت
نماید ،لازم است حداکثر تا  20ساعت بعد از آزمون ،درخواست آزمون مجدد خود را به همراه دلیل عدم شرکت در آزمون ،به
صورت مکتوب و همراه با مستندات ،به آموزش دانشکده تحویل دهد ،تا در خصوص وضعیت آتی وی تصمیمگیری شود.
شورای آموزشی دانشکده ،ضمن بررسی صحت ادعای مطرح شده توسط دانشجو ،در صورت تایید اظهارات ،بر اساس نظر
استاد مربوطه و نظارت آموزش دانشکده ،اقدام به برگزاری آزمون مجدد و یا اعلام ناتمام نمره درس با برگزاری در اولین فرصت
تا قبل از نیمسال تحصیلی بعدی ،خواهد نمود.
کمیته اجرایی آزمون مجازی برخط دانشکده های آمل
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