
 دانشجویان محترم  با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان                                 

 به موارد زیر توجه کنید:نیمسال جاری  )فرادید( آزمون های آنالینلطفا جهت شرکت در          
 

 

دانشگاه به  یلیمقاطع تحص 00-99اول  مسالین یرحضوریغ یمجاز ای( نیبرخط)آنال یآزمون ها

ورود به  یشود.برا ی( دانشگاه برگزار منیآزمون بر خط)آنال یسامانه ها قیو از طر ینترنتیروش ا

 .دیرا انجام ده ری( دانشگاه اقدامات زدیسامانه آزمون )فراد
 

استفاده کنید.   FIRE FOXیا   GOOGLE CHROMEاز جدیدترین نسخه مرورگر گوگل کروم 

 ( مرورگر خود را کامال پاک کنید.HISTORYریخچه )حتما تا
 

 /http://exam4.basu.ac.ir( دانشگاه : فرادیدنشانی سامانه آزمون )
 

 

شوید سپس بر روی  (/http://elearning.basu.ac.ir)آموزش الکترونیکی دانشگاه ابتدا وارد سایت  *

های آزمون در دانشگاه بوعلی سینا شامل  سامانهلینک سامانه آزمون های آنالین دانشگاه کلیک کنید. 

 سامانه درس افزار و سامانه فرادید میباشد.

با دو کادر مواجه می شوید کادر سمت راست صفحه محل ورود نام فرادید * پس از ورود به سامانه آزمون 

  .کاربری و رمز عبور شماست

 است. کد ملیو  شماره دانشجوییشما به ترتیب  رمز عبورو  نام کاربری
 )دقت کنید زبان صفحه کلید)کیبور(شما انگلیسی باشدالزم است اعداد به انگلیسی وارد شوند(

 

کنید پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و زدن دکمه  وارد *دقت کنید تمام اعداد کد ملی خود را

غاز آزمون اطالعات دانشجو شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی وی آبه آزمون پیش از  ورود

آزمون صحت اطالعات نمایش داده شده را تایید می  می شود و دانشجو با زدن دکمه شروعنمایش داده 

 کند

برخط یا آنالین هم زمان طبق برنامه راس ساعت اعالم شده شروع می شود و در زمان اعالم شده * آزمون 

ایان می رسد هرگونه تاخیر شما باعث از دست رفتن زمان امتحان می شود. لذا الزم است قبل از شروع پ

دقیقه قبل از شروع آزمون به سامانه وارد شوید. در  51آزمون تجهیزات سخت افزاری خود را آماده کنید و 

اگر شما نمایش داده می شود. این حالت آزمون برای شما فعال است و زمان باقی مانده تا شروع آزمون برای

مان یاد شده پیامی مبنی بر فعال نبودن آزمون یا خطا در نام کاربری و رمز عبور )البته در صورت زدر 

اطمینان از صحت رمز عبور و ورود درست آن( برای شما نمایش داده شد موظف هستید جهت رفع مشکل 

 بگیرید در اسرع وقت با شماره های پشتیبان مرکز آزمون تماس

 پس از کلیک بر روی دکمه شروع آزمون آزمون رسماً شروع شده و شما به صفحه آزمون وارد می شوید.*

atrian
Text Box
مهندس حامد عطریان  09038765477



 * در ادامه در باالی صفحه نام آزمون و زمان باقی مانده از کل آزمون مشخص است.

نشجویان عزیز! مطلع باشید با توجه به شیوه نامه آزمون های مجازی، دا

 .قادر به انتخاب گزینه صحیح استدانشجو تنها یکبار 

 * مدت زمان دقیق هر آزمون به طور مشخص از سوی استاد/مسئول درس اعالم می شود.
 

* مدیریت زمان آزمون در اختیار دانشجوست ولی آزمون در زمان اعالم شده به پایان می رسد.بهتر است 

را بزنید و با کلیک روی دکمه  اتمام آزمونقبل از پایان زمان وبسته شدن آزمون به طور اتوماتیک کلید 

خروج از صفحه خود خارج شوید.البته در هر صورت با پایان زمان آزمون سامانه به طور خودکار بسته می 

شود در هر دو حالت )کلیک بر روی دکمه پایان آزمون و یا بسته شدن خودکار سامانه با پایان یافتن زمان 

 خودکار ذخیره می شوند.آزمون( پاسخ های شما به طور 
 

* فراهم کردن تجهیزات سخت افزاری آزمون آنالین تماماً بر عهده دانشجویان است و شما باید از قبل 

 ه بودن آن ها اطمینان حاصل کنیدنسبت به آماده سازی و تست تجهیزات خود اقدام کنید و از آماد
 

رخ بدهد نگران نباشید.شما با ورود مجدد به  * اگر در حین برگزاری آزمون قطعی برق یا اینترنت و ...

سامانه می توانید آزمون خود را ادامه دهید. تمام پاسخ های شما در تمام طول آزمون در سرور مرکزی 

 ذخیره می شود.
 

 کن در رایانه یا لپ تاپ و ... خود حتما قبل از آزمون آن را قطع یا خاموش کنید.* در صورت وجود فیلترش

مرورگر خود استفاده نکنید.   FORWARDو   BACKگزاری آزمون به هیچ وجه از کلیدهای در زمان بر

 همچنین از بازکردن صفحات دیگر خودداری کنید.

 

 مرکز آموزش های الکترونیکی

 همدان دانشگاه بوعلی سینا
 
 
 

 




