راهنوای شرکت در آزهوى های الکترونیکی ( آهوزش از راه دور ) کاربراى :
الف) نحوه ثبت نام در آزهونهای الکترونیکی:

هرحله اول  :اس صفحِ اصلی سایت داًشگاُ علَم پششکی ایزاى تِ آدرس http://www.iums.ac.irلیٌک آموزش

ضمن خذمت ( در پايين صفحه)را اًتخاب ٍ ٍارد صفحِ اصلی سیستن جام ( آهَسش هٌاتع اًساًی ) هی شَیذ .

ٍ یا آدرس  http://asa.iums.ac.ir/jam/jam.aspxرا در  Internet Explorerتایپ ًواییذ :

1

خاب كنيذ.
ستن آهٌزش كاركنان بخش جام فردی را انت
هرحله دوم :از صفحو اصلي سي

هرحله سوم  :در قسًت ْای ضًارِ پرسُهی ٔ کهًّ عثٕر کذ هلــی خٕد را َٕضتّ ٔ ٔارد غفحّ
اغهی جاو فردی ضٕيذ

2

هرحله چهارم  :از يُٕی سًت راست  ،رٔي تقٕيى آيٕزضي كهيك ًَاييذ در ايٍ غٕرت نيست دٔرِ
ْا يطاتق ضكم زير تراي ضًا تاز خٕاْذ ضذ  .ترای ثثت َاو دٔرِ آيٕزضی يٕرد َظر يی تایست
از قسًت تقٕیى آيٕزضی کالسی کّ در ٔضعيت پيص تيُی قرار دارد اَتخاب ًَایيذ .
2
2

1

هرحله پنجن :پس اس اًتخاب کالس هَرد ًظز کلیذ ثبت نام در کالس را هی سًین .
3

3

تذیي تزتیة در کالس هَرد ًعر ثثت ًام ًوَدُ ٍ هشخصات شوا در لیست رسرٍی ّای کالس هٌظَر خَاّذ شذ ٍ پس اس
تأییذ راتط آهَسشی ( تشکیل کالس ) یا کارشٌاس هزتَطِ دٍرُ اًتخاتی در لیست ( دٍرُ ّای هي ) در قسوت جام فزدی
لحاظ خَاّذ شذ .

هرحله ششن  :در هزحلِ تعذ تزای هطالعِ هحتَای آهَسشی ( تخشْا ٍ سزفصلْا ) دٍرُ آهَسشی هذکَر اس قسوت آموزش از راه دور دٍرُ
آهَسشی هَرد ًظز کِ در ٍضعیت تشکيل قزار دارد را انتخاب ًواییذ.
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1

4

کالس يٕرد َظر کّ ضايم هشخصات دًره  -سرفصليا ً بخشيا ( شاهل هحتٌا دًره ) – تابلٌ اعالنات –

پياهيا – پرسش ً پاسخ ٔ تٕضيحات در خػٕظ آزهٌن ىا يی تاضذ قاتم استفادِ يی تاضذ  .از تخص
سرفػهٓا ٔ تخطٓا يي تٕاَيذ فايل الكترًنيكي دٔرِ يٕرد َظر را جٓت يطانعّ  ،دریافت ًَایيذ.

5

ب) نحوه شرکت در آزهونهای الکترونیکی:

هرحله اول  :آزهٌن دًره الکترًنيکی ثثت َاو ضذِ تٕسط كارتراٌ  ،در تاریخ ٔ ساعت يطخع
ضذِ تٕسط کارضُاساٌ يرتٕطّ فعال ضذِ ٔ در غفحّ اغهی جاو فردی در قسًت آيٕزش از راِ
دٔر ( آزيٌٕ ْا ) قاتم رٔیت تٕدِ ٔ پس از اَتــخاب آزيٌٕ يٕرد َظ ر شــرٔع تّ پاسخ تّ سٕاالت
ًَایی .
د
يی

هرحله دوم :دٔرِ يٕرد َظر کّ در ٔضعيت تطکيم يی تاضذ ا

َتخاب ًَٕدِ ٔ از قسًت

آزيٌٕ،

ضرکت در آزيٌٕ را اَتخاب ٔ سپس تا تٕجّ تّ يذت زياٌ تاقيًاَذِ ضرٔع تّ پاسخ دادٌ تّ
ًَایی .
د
سٕاالت يی
1

6

2
2

ًَایی .
د
هرحله سوم :پس از پاسخ دادٌ تّ آخریٍ سٕال دکًّ اعالن پایان اهتحان را کهيک يی
هرحله چهارم :پس از تاييذ ًَرات تٕسط گرِٔ آيٕزش ضًٍ خذيت كاركُاٌ ،يي تٕاَيذ ًَرات خٕد
را يطاْذِ ًَاييذ.
هرحله پنجن  :در غٕرتيكّ در آزيٌٕ ًَرِ قثٕني كسة كردِ تاضيذ  ،دٔرِ آيٕزضي يٕرد َظر در
ضُاسُايّ آيٕزضي ضًا ثثت خٕاْذ ضذ.

يٕفق تاضيذ
گرِٔ آيٕزش ضًٍ خذيت كاركُاٌ
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