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 و یا کوئیز  میان ترم، پایان ترم  شرکت در امتحان

صورت الکترونیکي    شود الزم است تا با نحوه شرکت در امتحانات بهترم به صورت الکترونیکي برگزار مي پايان  ترم وهاي میاندرحال حاضر ارزيابياز آنجائیکه  

 آشنا شويد.  

 باشد. مي  lmsعالمت آزمون در سامانه  

توانید توصیف آزمون و زمان باز شدن و بسته شدن آزمون را مشاهده بفرمايید.  در صورتي که دسترسي به آزمون محدود نشده باشد با کلیک بر روي آزمون مي

ايد، به عنوان مثال در شکل زير مالحظه  اينصورت آزمون را از دست دادهو حتما در بازه بین باز شدن و بسته شدن آزمون بايد در آزمون شرکت کنید در غیر  

 مي کنید که زمان آزمون گذشته است و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد. 

 

لطفا به هر يک  و هنوز دکمه شرکت در آزمون در کنار دکمه بازگشت به درس وجود ندارد. هنوز زمان آزمون فرا نرسیده است  کنید کهدر مثال مشاهده مي

 از مفاهیم زير دقت کنید.

 شود زمان شروع آزمون و يا زمان باز شدن آزمون لحظه اي است که از آن لحظه به بعد دکمه شرکت در آزمون براي دانشجويان فعال ميمنظور از   •

شود( بنابراين در راس اين ساعت اگر  ج ميزمان بسته شدن آزمون )در اين زمان حتي اگر دانشجو مهلت داشته باشد آزمون بسته شده و از آن خار  •

 کند. یدا ميپمشعول امتحان دادن باشید امتحان شما خاتمه  

کند. به صورت يک شمارنده زمان باقي مانده  شود که هر دانشجو وارد آزمون شده و اولین سوال را مشاهده ميمهلت آزمون از زماني محاسبه مي •

اتمام تايمر امتحان و يا رسیدن به زمان بسته شدن آزمون اگر مشغول امتحان باشید از امتحان خارج  به شما نمايش داده مي شود. به محض  

 مام آزمون را بزنید تها و اخواهید شد. بنابراين سعي کنید قبل از آن خودتان اتمام آزمون و ثبت همه پاسخ
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در زير توصیف آزمون نمايش داده مي شود. بنابراين به درس برگرديد و در    "بازگشت به درس"در صورتیکه هنوز زمان آزمون نرسیده باشد فقط دکمه  

   (refresh)صفحه را بازسازي کنید و يا با کلیک راست بازسازي     f5   را ببینید و يا اينکه با دکمه  "شرکت در آزمون"زمان مشخص شده وارد شويد تا دکمه  

)اگرهمین طور در صفحه باقي بمانید و صفحه بازسازي نشود اگر زمان آزمون فرا رسیده باشد شما   . را انتخاب کنید. تا دکمه شرکت در آزمون نمايان شود

 را نمي بینید  "شرکت در آزمون "دکمه  

 

 شود. اگر آزمون داراي مهلت زماني باشد پیام زير نمايش داده مي  شود.پس از زدن بر روي دکمه شرکت در آزمون زمان شما در امتحان شروع مي

 

 

 

 در سمت چپ مشاهده مي کنید که امتحان چند سوال دارد. 

کنید که کادر مربوط به سوال مربوطه  بت پاسخ بر روي صفحه بعد کلیک کنید. پس از رفتن به صفحه بعد مشاهده ميثبه هر سوال که پاسخ مي دهید براي  

 شود. خاکستري مي

تا در پايان    ل زير که گوشه آن قرمز است(کدر ش  2سوال آن را عالمت بزنید )مشابه سوال    ،عالمت زدناگر به پاسخ سوالي شک داريد مي توانید با استفاده از  

 اگر فرصت شد دوباره آن را بررسي کنید.  

د به سواالت  اي تنظیم شده باشد که امکان برگشت به سوال قبل وجود نداشته باشد در اين صورت بايبا توجه به نظر استاد درس ممکن است امتحان به گونه 

   به ترتیب پاسخ دهید و اگر سوالي را پاسخ نداديد مجدد امکان برگشت به آن را نداريد.
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 سواالت متفاوتي ممکن است در سامانه توسط استاد درس تعريف شود  

 دايره پاسخ صحیح کلیک کنید.ها دايره وجود دارد که بر روي  اي که امکان انتخاب يک گزينه را داريد در کنار گزينهدر سواالت چند گزينه •

 توانید چند مورد را انتخاب کنید. ها مربع نشان داده شده است که مياي با امکان انتخاب چند گزينه در کنار گزينهدر سواالت چند گزينه •

پاسخ را درآنجا تايپ نمايید.    در سواالت تشريحي که بايد پاسخ را در سامانه وارد کنید. يک باکس براي درج پاسخ شما وجود دارد که مي توانید •

 کادر پاسخ ويرايشگر باشد مي توانید با کلیک بر روي تصوير از نوار اديتور آن يک تصوير را نیز در پاسخ سوال درج نمايید. اگر  

 

 

 

در سواالت تشريحي که نیاز است مساله اي را حل کنید و يا تصويري ترسیم کنید ممکن است استاد درس امکان آپلود فايل پاسخنامه را براي   •

 &dragمانند آپلود فايل پاسخ تکلیف که در باال توضیح داده شده بود مي توانید فايل پاسخنامه را از طريف بارگذاري فايل و يا  شما قرار دهد.  

drop    .ارسال نمايید 
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 ممکن است در برخي از سواالت اساتید از شما بخواهند تا پاسخ را به صورت فايل صوتي و ويدئويي از خودتان ارسال نمايید در اين صورت در  •

 ثانیه امکان ارسال فايل صوتي از طريق ويرايشگر متني قرار دارد.  40حدود  

 
کلیک مي کنید و شروع به صحبت مي کنید و سپس    start recordingيد باز مي شود و بر روي  اي جدپس از زدن بر روي درج صدا پنجره

stop recording  .را مي زنید 

 attachرا انتخاب کنید و يا    record againسپس پنجره اي مشابه شکل زير نمايش داده مي شود که مي توانید دوباره ضبط را انجام دهید و  

recording  د که صداي ضبط شده شما در پاسخ سوال قرار گیرد. سپس مي توانید يک نام براي آن مشخص کنید و پاسخ صوتي را انتخاب کنی

 شود. شما در باکس پاسخ درج مي

 
 

    در پايان پس از اتمام پاسخ دهي به سواالت و قبل از اتمام مهلت آزمون سعي کنید بر روي اتمام آزمون کلیک کنید

 بدون پاسخ مي باشد   2اطمینان حاصل کنید که به تمامي سواالت پاسخ داده ايد همانطور در شکل پايین مشاهده مي نمايید  سوال  بعد از زدن دکمه  
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ها و اتمام  براي پاسخ دادن )با توجه به زمان( دکمه بازگشت و ادامه آزمون را انتخاب و به سوال پاسخ دهید و در غیر اينصورت دکمه ثبت همه پاسخ

 را کلیک نمايید  آزمون  

 

 

 چک لیست امتحان 

 . بهتر است تا قبل از شروع امتحان چک لیست زير را مطالعه بفرمايید

. اگر در هنگام آزمون به هر دلیلي ادعا  شود به هیچ عنوان نام کاربري و کلمه عبور خود را به دوستان خود ندهندبه دانشجويان هشدار داده مي -1

یل  وقتي وارد سامانه شديد امکان شرکت در آزمون را نداشتید و يا وقتي که به آزمون وارد شديد زمان آزمونتان گذشته بود، به هیچ عنوان دلکنید  

مل  شما قابل پذيرش نیست زيرا ممکن است فرد ديگري که نام کاربري و رمز عبور شما را داشته وارد سامانه شده باشد. الگ سامانه به صورت کا 

   ايد. که از طريق آن متصل شده   ipکند. حتي  دهید را ثبت ميلحظه ورود و هر فعالیتي که در سامانه انجام مي

 کنید اطمینان حاصل کنید و کابل شارژر را به همراه داشته باشید. از شارژ بودن دستگاهي که با آن در امتحان شرکت مي -2

شید که در صورت قطعي از طريق مسیر جايگزين ارتباط برقرار کنید. مثال اگر همراه اول  در صورت امکان يک مسیر جايگزين اينترنت داشته با -3

 داريد يک خط جايگزين ايرانسل نیز داشته باشید. 

 دهي سخت است از کافي نت براي شرکت در امتحان استفاده کنید.  اگر در شرايط خوبي براي اتصال به اينترنت نیستید و در مکان شما آنتن -4

آنالين شويد و توصیف آزمون و زمان دقیق شروع آزمون را مالحظه بفرمايید. سعي کنید تمام موارد قید شده در توصیف    ،شروع امتحان قبل از   -5

 آزمون را به دقت بخوانید. 

ه درس برگرديد  در زير توصیف آزمون نمايش داده مي شود. بنابراين ب  "بازگشت به درس "در صورتیکه هنوز زمان آزمون نرسیده باشد فقط دکمه   -6

صفحه را بازسازي کنید و يا با کلیک راست      f5    را ببینید و يا اينکه با دکمه  "شرکت در آزمون"و در زمان مشخص شده وارد شويد تا دکمه  
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نشود اگر  )اگرهمین طور در صفحه باقي بمانید و صفحه بازسازي    را انتخاب کنید. تا دکمه شرکت در آزمون نمايان شود.   (refresh)بازسازي

 (.را نمي بینید  "شرکت در آزمون"زمان آزمون فرا رسیده باشد شما دکمه  

 نحوه حرکت در آزمون به دو صورت است:   -7

a.  .در حالت آزاد شما امکان برگشت به سواالت قبلي که پاسخ داده ايد و يا رد کرده ايد را داريد 

b. به آن را نداريد. بنابراين در همان زمان که به آن دسترسي داريد    در حالت به ترتیب اگر يک سوال را رد کرديد ديگر امکان برگشت

 پاسخ دهید. )در اين حالت در پايین سوال هر صفحه فقط دکمه صفحه بعد وجود دارد( در توصیف آزمون توسط استاد ذکر مي شود. 

 
 دچار کمبود وقت نشويد. اند پیش برويد تا  سعي کنید طبق زمانیندي که اساتید براي هر سوال مشخص کرده -8

اند. براي عدم بروز مشکل از زمان در نظر  در امتحانات تشريحي که نیاز به آپلود فايل داريد اساتید زماني براي آپلود فايل برايتان در نظر گرفته -9

هید با موبايل از پاسختان عکس  گرفته براي اين منظور جهت پاسخگويي به سواالت استفاده نکنید. اگر با کامپیوتر امتحان مي دهید و مي خوا

 بگیريد به دو صورت مي توانید عمل کنید:

a. موبايل را با کابل به سیستم متصل کنید و فايل مورد نظر را از موبايل به سیستم منتقل کرده و آپلود کنید. در آپلود فايل بهتر است از  

drag&drop  ید و در کادر مربوط به فايل رها کنید.  و سريعتر است. فايل را با موس بکش   تر استفاده کنید راحت 

b. تان را بر روي کامپیوتر فعال کنید و عکس گرفته شده از موبايل را سريعا به خودتان ايمیل کنید براي خودتان ارسال کنید و  ايمیل

 روي سیستم آن را دانلود و سپس در امتحان آپلود کنید.  سريعا از

c. جايگزين اعالمي از طرف استاد   نتوانستید آپلود کنید سريعا در بازه امتحان به ايمیل استاد درس يا مسیرصورتي که به هر صورت    در

 ارسال نمايید. 

d.  توصیه مي شود از نرم افزارهايcamscaner   استفاده کنید به راحتي مي توانید چندين عکس بگیريد و سريعا آن راshare   کرده و

آموزش  قرار داده و ارسال کنید. قبل از امتحان حتما يکبار در آزمون تشريحي نمونه که در سايت    pdfحتي چند عکس را در يک فايل  

 قرارگرفته شرکت کنید و نحوه آپلود را امتحان کنید.الکترونیکي  

ه وقت امتحان به پايان برسد  سعي کنید با توجه به تايمر زمان باقیمانده امتحان طبق برنامه قبل از اتمام وقت اتمام آزمون را بزنید، در صورتي ک -10

 هاي شما به سمت سرور ارسال مي شود.  شويد و پاسخبه طور خودکار از محیط امتحان خارج مي

ها را نزديد، ولي به هر دلیلي از امتحان بیرون آمديد و يا ارتباط اينترنت  اگر وقت امتحان هنوز باقي مانده بود و هنوز اتمام آزمون و ثبت همه پاسخ  -11

توانید دوباره متصل شده و شرکت در ادامه آزمون را بزنید. توجه داشته باشید در مدتي که ارتباط شما قطع شده زمان شما  طع شد، ميشما ق

 گذرد. مي

 
 ها را مشاهده کنید.توانید برروي مرور آزمون کلیک کنید و پاسخ اگر اساتید بعد از بسته شدن آزمون مرور آزمون را فعال کنند مي   -12

 باشید.  وزپیر


