
با شیوع بیماری کرونا کالس ها و پیرو آن امتحانات پیان ترم به صورت آنالین برگزار می شود.در این خصوص دانشگاه آزاد  

اسالمی سامانه ای با نام وادانا را راه اندازه کرده است تا امتحانات تستی و تشریحی دانشجویان این دانشگاه به نحو مطلوب برگزار  

اهمیت آشنایی دانشجویان دانشگاه آزاد با سایت وادانا و کاربردهای آن از جمله نحوه امتحان تشریحی در وادانا مقاله  با توجه به گردد.

 ی پیش رو گرد آوری شده است. 

 نحوه امتحانات تشریحی در وادانا

یحی، تستی یا ترکیبی میان ترم و  همان طور که اشاره شد یکی از امکانات سایت وادانا، این است که اساتید می توانند امتحانات تشر

 پایان ترم را در این سامانه برگزار کنند.به بیان دیگر عالوه بر آ«وزش و کالس آنالین،برای امتحانات هم کارآیی دارد. 

 مراحل ورود به سامانه وادانا 

 در گوگل  vadamap.iauec.ac.ir جست جو عبارت وادانا یا

 انتخاب استان و محل تحصیل 

 با درج نام کاربری و رمز ورود  مانهورود به سا

 مشاهده امتحانات موجود 

 انتخاب گزینه شروع آزمون 

 پاسخ به سواالت و ثبت گزینه ی پایان آزمون

 در صورت بروز هرگونه مشکل در روند امتحان دانشجویان می توانند به روش زیر اقدام کنند: 

ا تماس بگیرند و مشکل خود را به کارشناسان مطرح کنند.این پشتیبانی به دو  در این شرایط دانشجویان باید با پشتیبانی سامانه وادان 

 شکل صورت می گیرد: 

با تماس تلفنی دانشجویان با کارشناسان آموزش یا فناوری اطالعات دانشگاه محل تحصیل   تماس تلفنی با کارشناسان آموزش دانشگاه:

 برای نواقص موجود از راهنمایی های مسئول مربوطه کمک بگیرند. خود، قادر به بیان مشکالت پیش آمده هستند و میتوانند

: برخی از دانشگاه ها، سامانه یا کانال های پشتیبانی برخی پشتیبان ها را با اطالعات  صفحات و سامانه های خصوصی دانشگاه ها

 آن ها استفاده کنند.تماس آن ها در اختیار دانشجویان قرار می دهند تا دانشجویان برای رفع اشکاالت خود از 

 نکات مهم امتحان در وادانا برای دانشجویان

  برگزار می شود.   http://vadana10.iauec.ac.ir آدرس سایت: تمامی امتحانات دانشگاه آزاد اسالمی در سایت وادانا به آدرس  

 دانشجویان حتما چند دقیقه قبل از شروع آزمون وارد سامانه شوند.  

 ورود: دانشجویان برای ورود، از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و از کد ملی به عنوان رمز ورود استفاده نمایند.

 د شود. اعداد: دانشجویان توجه داشته باشند که تمام اعداد در امتحان باید به صورت انگلیسی وار

در  نمره ی ارزشیابی را به امتحانات پایان ترم اختصاص دهند و باقی نمرات دانشجویان  10تا  7نمره ی مجاز: اساتید تنها می توانند 

 آموزش مجازی باید به بقیه ی فعالیت های طول ترم شامل تکالیف، تمرین ها حضور و غیاب و غیره اختصاص یابد. 

امتحانات:در صورت وجود هرگونه تداخل، دانشجویان می توانند با یک از اساتید مربوطه که تاریخ امتحان یکسانی تداخل در 

 دارند،هماهنگ کرده و امتحان را جابه جا نمایند.

استفاده  سخت افزار: برای شرکت در آزمون در صورت دسترسی به رایانه و عدم نیاز به آپلود عکس در امتحان بهتر است از رایانه 

 در صورت استفاده از تلفن همراه الزم است تمام صفحات و نرم افزارهای اضافی بسته شود. شود.

 ارسال تصاویر: بهتر است از نرم افزار فشرده سازی برای کاهش حجم و ارسال تصاویر استفاده شود. 

 شود.  توضیحات: جواب سواالت باید به طور خالصه نوشته شود و از توضیحان اضافی اجتناب



رفرش: دانشجویان از رفرش نمودن صفحه آزمون خودداری نمایند و تا حد امکان از کلید های داخل محیط سایت برای حرکت بر  

 روی سواالت استفاده شود. 

دقت شود که اینترنت مصرفی از سرعت خوبی برخوددار باشد و از عدم اتصال به پروکسی های غیر ایرانی اطمینان اینترنت: 

 د. حاصل شو

قطعی اینترنت: در صورت قطع اینترنت در حین آزمون، امکان ذخیره ی خودکار سواالت و بازگشت به آزمون از آخرین سوال  

 پاسخ داده شده، فراهم شده است. 

منتقل   ار«ی »آموزش دی »رسا« به سامانه جد م ی ، اطالعات سامانه قد۹۹قبل  ی ورود یگرام انی قابل توجه دانشجو سامانه آموزشیار: 

 شود. استفاده  اری آزمون حتما از سامانه آموزش حی صح یها خی مشاهده تار یبرا نی شده بنابرا

شرکت در امتحانات وادانا،    ی برا اری کارت ورود به جلسه از سامانه آموزش افتی درکارت ورود به جلسه: با توجه به اجباری بودن 

 ما نسبت به دریافت آن اقدام شود. حت 

 

 

 شریحی در سامانه وادانا از طریق تلفن همراهنحوه ی آزمون ت 

درسمت چپ صفحه ی اول سامانه تقویم مشاهده رویدادها و تاریخ های امتحانی دانشجویان مشخص است. برای مثال برای   •

 دانشجوی فرض شده در تصویر زیر امتحان درس طراحی الگوریتم تعریف شده است. 

 های من کلیک کرده و با ورود به صفحه درس موردنظر انتخاب شود. برای انجام آزمون روی گزینه ی آزمون  •

 

  8پس از انتخاب لینک آزمون مشخصات آزمون همانند تصویر نمایش داده می شود. در آزمون فرضی زیر آزمون ساعت  •

یک ساعت  ونیم تعریف شده است اما مدت آزمون تنها 1ونیم به پایان می رسد. اما دقت شود که بازه ی مجاز 9شروع و 

 است. 
 

 این مورد در تصویر زیر هم تذکر داده شده است.  •
 

در مرحله ی بعد سواالت نمایش داده می شود. برحسب سلیقه و تمایل استاد ممکن است هر سوال در یک صفحه یا تمام   •

 سواالت در یک صفحه نمایش داده شود. 
 

شماره ی سوال و جواب مربوطه را روی برگه نوشته و پس از گرفتن عکسلاير آن را در صفحه ی مشخصه شده بارگزای   •

 قسمت مشخص شده برای دسترسی به فایل ها استفاده شود. نمایید.برای بارگزاری عکس ها از روی گوشی بهتر است از  
 

 ایل مورد نظر را از گالری انتخاب نمایید. ف  Browseگزینه ی ارسال فایل را انتخاب نموده و با زدن •

 

 پس از بررسی و مرور سواالت گزینه ی ثبت و پایان آزمون را انتخاب نمایید. •
 

 

 امتحانات در سامانه س وادانا به یکی از روش های زیر قابل برگزاری است: 

 های پاسخ( امتحانات تستی ساده ) با متن ساده و بدون فمول و یا شکل در کل سواالت و گزینه  •

 تستی ترکیبی)متن به همراه شکل یا فرمول(  •

 تشریحی ساده)صرفا متن بدون شکل یا فرمول در کل سواالت امتحان( •

 تشریحی ترکیبی) متن همراه با شکل و یا فرمول در یک یا چند سوال امتحان(  •



 اخرین اخبار 

 وادانا  ی سامانه  ی رسان واتساپ به جا امی امتحانات در پ  یبرگزار

 

امتحان در   یاقدام به برگزار ی نامشخص ل ی در سطح استان گلستان به دال دی از اسات  یانجام شده تعداد یهای اساس بررس بر

زمان کوتاه پاسخ    یط دی با ،یواتساپ  یهاسوال در گروه   لی فا  افتی پس از در انی .دانشجوکنندی مختلف همچون واتساپ م یهارسانامی پ 

 .استاد ارسال کنند ی خود را برا

  ت ی ری مد یسواالت در سامانه وادانا امتناع کرده و دشوار   یسهولت در کار خود از بارگذار  یبرا دی باورند که اسات  نی بر ا انی دانشجو

است.   شده  انی دانشجو یاز سو  ییهایت ی نامه به استاد، موجب بروز نارضاپاسخ  ری زمان نوشتن، عکس گرفتن و سپس ارسال تصو

مطرح است که   ی مساله در حال نی . اکنندی ها را وجود مشکل در سامانه وادانا عنوان م رسانامی در پ   انامتح یمذکور برگزار  دی اسات 

 .امتحانات در سامانه وادانا هستند یدر حال برگزار یمشکل چی بدون ه دی از اسات  ی قابل توجه تی همزمان جمع

 

 

 

 

 مطالب  خالصه 

 

ادانا  به نام و یسامانه ا   یدانشگاه، افدام به راه انداز نی ترم ا انی هرچه بهتر امنحانات پا ی در خصوص برگزار یآزد اسالم دانشگاه

با روند کار و   ییآشنا نی کنند. بنابرا یسامانه بارگزار  نی را درا انی دانشگاه موظف هستند تمام امتحانات دانشجو نی ا دی نمود. اسات 

در   ی حی امتحانات تشر یبرگزار ی نحوه  ی مقاله به بررس نی رو در ا  نی الزم خواهد بود. از ا انی دانشجو ی برا داناسامانه وا  طی مح

آزمون   نی در ح ین ی ب  شی پ  رقابلی غ طی شرا ی برا ینکات مهم نی و گام به گام پرداخته شد. همچن   ی ری سامانه وادانا به صورت تصو

تماس   ل ی تحص رانی خصوص با کارشناسان ا نی هرگونه مشکل و سوال در ا بروز عنوان شده است. در صورت  نترنتی ا یمانند قطع

 .دیی حاصل فرما


