
 راهنمای سریع استفاده از فرادید

 بخش اول: دانشجو
 استفاده کنید exam.umsu.ac.irبرای ورود به سامانه از آدرس اینترنتی  -1

 ساعت مانده به زمان آزمون وارد سایت شده و از اختصتص خود به این آزمون مطمئن شوید 22 -2

حداقل دو الی سه ساعت قبل از شروع آزمون با کارشناس آزمون دانشکده  «نام کاربری یا رمز اشتباه است»در صورت بروز پیام  -3

بدیهی است به درخواست های یک ساعت قبل از شروع آزمون  تماس گرفته و تا حصول اطمینان از رفع مشکل، پیگیری نمایید.

 ترتیب اثر داده نخواهد شد

آزمون بر همه دستگاه های متصل به اینترنت قابل اجرا است گرچه تدارک سخت افزار مناسب برای آزمون بر عهده دانشجو است.  -2

اما بدلیل کوچک بودن صفحه موبایل و امکان خطا در کلیک کردن، توصیه می شود حتی المقدور از بی تاپ یا سیستم کامپیوتر 

 شخصی استفاده شود.

 نجام گرفته باشد.مرورگر ترجیحی گوگل کروم بوده که الزم است قبل از استفاده بروزرسانی نهایی ا -5

 بخش دوم: کارشناس آموزش دانشکده
 برنامه نهایی آزمون های دانشکده که با سایر دانشکده ها هماهنگ شده است فصل الخطاب اجرای آزمون ها می باشد. -1

 اطمینان حاصل کنید.ساعت قبل از هر آزمون   22سئواالت هر آزمون حداقل از دریافت  -2

 رعایت نمایید:در تعریف آزمون موارد زیر را  -3

a. نام مناسبی برای آزمون انتخاب نمایید تا در جستجوهای بعدی رجوع به آن سهل باشد 

b.  دقیقه در نظر گرفته شود. 3دقیقه و برای آزمون های کوتاه مدت  5حداکثر زمان پایان ورود به آزمون 

c. یحی و مچینگ گزینه توضیحاتی در قسمت نوع آزمون: برای سئواالت تستی گزینه چهارجوابی و برای آزمون های تشر

 را انتخاب نمایید.

d. قرار دهید....« الف، ب، ج، »ی تستی را در آزمون ها شماره گزاری گزینه ها 

e. ( نیازی به فعال کردن نظر سنجی نیست.992در آزمون های ترم جاری ) 

f.  را حتماً فعال کنید.« عدم انتخاب یبرا غامیدادن پ» گزینه 

g.  را انتخاب کنید.« فعال»قطعی شده گزینه در صورتیکه زمان آزمون 

h.  برای تمام آزمون ها فعال کنید.« زمان شروع آزمون راس ساعت اعالم شده»گزینه 

i. .در شرایط فعلی نیازی به اختصاص زمان استراحت نیست 

j.  را حتماً فعال نمایید.« آزمون نیدر ح یعدم امکان برگشت به سواالت قبل» گزینه 

تماس حاصل  سرکار خانم کاظمی، ** جهت ارتباط بیشتر می توانید با کارشناس آموزش آزمونهای مجازی دانشکده 

 فرمایید.

   :32055223 – 222 

 :  مسئول آزمونهای مجازی دانشکده پزشکی**                        

   :1921 513 2925 

 



 


