
 سامانه آزمون الکترونیکی فرادید 

 

 دانشجویان محترم این راهنما جهت آشنایی شما با محیط سامانه آزمون الکترونیکی می باشد. * 

ویندوز طراحی شده است بنابراین دقت بفرمایید که حتما از کامپیوتر در  *پایه و اجرای صحیح این سایت برروی سیستم عامل 

 روز آزمون استفاده نمایید. 

 *از مرورگرهای موزیالفایرفاکس یا کروم استفاده نمایید. 

با واحد   خود را تست کنید اگر مشکلی در ورود به آزمون داشتید کلمه عبور و  نام کاربری، حتما پیش از هر آزمون  روز 3الی 2*

 . در روز آزمون امکان برطرف کردن این مساله امکان پذیر نمیباشد. گرددبرطرف  پیش از آزمون تماس گرفته تاآموزش 

 *میزان تاخیر در زمان ورود به آزمون از میزان زمان تعیین شده آزمون توسط استاد،کم خواهد شد. 

 

 https://eazmoon.gums.ac.irورود به آدرس:   -1

 

" شماره دانشجوی " و در قسمت رمزعبور "کدمیل" خود را وارد کنید.2- در قسمت نام کاربری  

دکمه ورود به آزمون ر ا کلیک کنید.3-  

https://eazmoon.gums.ac.ir/


 

 انتخاب نمایید.مشخصات آزمون به شما اعالم خواهد شد و سپس دکمه شروع آزمون را  -4

  



 

 عنوان آزمون و زمان مانده آزمون قابل مشاهده می باشد. ،در نوار باالیی سواالت-5

برای   باشددر صورتیکه آزمون شما طوری طراحی شده باشد که هر سوال در یک صفحه نمایش داده شده  

 را بزنید. صفحه بعدیحتما دکمه رفتن به سوال بعدی 

قبل از اتمام آزمون مجددا برگشته و پاسخ دهید حتما گزینه                 در صورتیکه بخواهید سوالی را -6

 نمایش داده خواهد شد. زردرا کلیک نمایید. سوال شما برنگ  بررسی مجدد 

  



 

7- پیش از آنکه دکمه اتمام آزمون را بزنید،می توانید با استفاده از مرور پاسخ ها  چک کنید که سوالی  

بی پاسخ نمانده باشد،در صورتیکه سوالی را پاسخ نداده باشید به آزمون برگشته پاسخ خود را انتخاب و 

 دکمه  نیاز نیست را کلیک نمایید.

 8- در پایان دکمه اتمام آزمون را انتخاب نمایید.

  



 

،اگر سوالی بی پاسخ مانده باشد باز هم سیستم به شما اعالم خواهد کرد: آزمونبعد از انتخاب اتمام  -9

 اتمام آزمونو سوال مورد نظر را پاسخ دهید و مجدا    کلیک کنید  راانصراف و برگشت به آزمون  دکمه  

 را انتخاب نمایید. تایید و اتمام آزمونرا زده و در این مرحله دکمه 



 

 به اتمام رسیده است.شما با پیغام فوق آزمون  در نهایت    -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




