
 
 

  

 

 فرادید سامانه در آزمونها برگزاری نامه شیوه

 بستر در تنها ترم پایان نهای آزمو ، پاسخگویی و بررسی امکان همچنین و مستندسازی هدف با

 :می گردد برگزار فرادید سامانه ی

 فرایندهای اجرایی قبل از زمان برگزاری آزمون

 دانشکده آموزشکارشناس  توسط امتحانات شروع از قبل دو هفته مدرس به امتحان برنامه اعالم

 

یک هفته قبل از  هماهنگی با مدرس در خصوص بارگزاری سواالت، زمان و نوع سامانه توسط کارشناس آموزش

 امتحانات

 

 یک هفته قبل از امتحانات هماهنگی با نماینده دانشجویان در خصوص برگزاری آزمون و رفع ایرادات احتمالی

 

 دانشکده آموزش توسط قبل ساعت 48 آزمون برگزاری زمانبه اساتید در خصوص  یادآوری

 

 دانشکده آموزش کارشناس توسط آزمون برگزاری از قبل روز یک آزمون وضعیت بارگزاری سواالت بررسی

 

 آزمون صورتجلسه تکمیل و آزمون بر نظارت و کار محل در آزمون برگزاری زمان در مدرس حضور



 
 

 تمامی در و شود گرفته نظر در آزمون پشتیبان کارشناسان یا کارشناس دانشکده هر در است ضروری

سترس در آزمون ایام شند د شناس با ساده ارتباط روش با  تمامی به مطلوبی نحو به نیز ضروری مواقع در کار

 .شود رسانی اطالع دانشجویان

ساتیدی - سایی اند نکرده برگزار آزمون های سامانه در آزمونی تاکنون که ا  آموزش یا کمک برای و دنگرد شنا

 . گیرد صورت الزم اقدام افراد این

ستاد اختیار در آموزش طرف از آزمون برگزاری جلسهصورت - ستاد و میشود داده قرار درس ا  برگزاری از پس ا

ضور آزمون شجویان غیبت و ح سه در را دان شخص مذکور صورتجل ضا از پس و کرده م شکده آموزش به ام  دان

 .می دهند تحویل

 :گرامی دانشجویان به توصیه

شجویان  فرادید، سامانه در آزمون برگزاری جهت موفقیت، و سالمت آرزوی و سالم عرض ضمن گرامی، دان

 :بود خواهد دانشجویان بعهده موارد این به توجه عدم عواقب هرگونه مسئولیت و بوده الزامی موارد زیر به توجه

 فرادیججد سججججامججانججه بججه مراجعججه بججا بججایسجججتی آزمون، برگزاری از قبججل روز یججک عزیز دانشججججویججان-

(http://exam.kums.ac.irکد ) نمائید بررسی و چک سامانه به ورود جهت را خود عبور رمز و کاربری. 

 مناسب، سرعت با اینترنت به متصل نوید سامانه با سازگار وسیله هر یا تاپ لپ کامپیوتر، به دسترسی -

 .باشد می دانشجو بعهده

ست یک هفته قبل از آزمون، هماهنگی الزم با - ضروری ا شجو به اینترنت،  سی دان ستر صورت عدم د آموزش در 

 دانشکده را انجام داده و دانشکده نیز تمهیدات الزم را برای این دسته از دانشجویان فراهم نماید

دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون ملزم به ورود به سامانه بوده و چنانچه خللی در ورود به سامانه وجود -

 ه برسانند.داشته باشد باید بالفاصله موارد را به اطالع کارشناس مربوط

 دقیقه بعد از شروع آزمون، مجاز به شرکت در آزمون می باشند. 10دانشجویان حداکثر تا -

http://exam.kums.ac.ir/


 
 

سخت افزاری دچار قطعی - شکالت نرم افزاری یا  شجو در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل بروز م صورتی که دان در 

دقیقه باید با کارشناس مربوطه اعالم نماید. عدم تماس دانشجو با کارشناسان  5اینترنت شود حداکثر ظرف مدت 

 منزله عدم شرکت در آزمون می باشدمرکز آزمون به 

ست  دانشجو ملزم- شروع بازه زمانی آزمون ها به پنل کاربری خود مراجعه نموده و از  4ا روز تا یک هفته قبل از 

تعریف شدن همه دروس خود اطمینان حاصل نماید. مسئولیت عدم اطالع به عهده دانشجو بوده و الزم است در 

 شود. یصورتی که درس تعریف نشده، از طریق آموزش پیگیر

 از دریافت قابل( امتحانی برنامه در شده مقررذکر ساعت راس شده، زمانبندی رنامهب اساس بر آزمون هر -

شکده سایت سال نیز و دان شجویان نمایندگان به ار ضای در دان شجویان و شده برگزار )مجازی ف  به موظف دان

 .هستند شده ارائه زمانی برنامه دقیق رعایت

 دانشکده مراجعه نمایید.به سایت  خود دروس امتحان ساعت از اطالع برای -

 .کنید پیدا اطالع آزمون برای استفاده مورد سامانه از درس استاد هماهنگی با -

 با امتحانها برخی است ممکن، شوید مطمئن ها سامانه در و شیوه سواالت خود امتحان شروع دقیق ساعت از -

 .شود برگزار تشریحی و یگزینه ا چهار بخش دو در آزمونی یا شوند آغاز ای دقیقه چند تاخیر

سکن به نیاز که مواردی برای - ستاد برای آن فرستادن و برگه ا شدم ا  فایل یک ساخت حجم، کاهش برای یبا

pdf افزار نرم از آن عتریسر آپلود و Camscaner  تمرین قبل از را افزار نرم این با کار روش نمایید استفاده 

 .نمایید

شجویان نرم افزار " حتما- سک(تمامی دان را از طریق گوگل دانلود کرده و در لبتاب یا کامپیوتر  anydesk)آنی د

به سیستم دانشجو متصل  از طریق این نرم افزار پشتیبانشند که در صورت بروز هر گونه مشکل، خود داشته با

  را برطرف نمایند.شده و ایرادات 
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 دانشکده علوم تغذیه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت


