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  و يا كوئيز ميان ترم، پايان ترم شركت در امتحان

كترونيكي صورت ال شود الزم است تا با نحوه شركت در امتحانات بهترم به صورت الكترونيكي برگزار ميپايان ترم وهاي مياندرحال حاضر ارزيابياز آنجائيكه 
  آشنا شويد. 

 باشد.مي lmsعالمت آزمون در سامانه 

توانيد توصيف آزمون و زمان باز شدن و بسته شدن آزمون را مشاهده بفرماييد. در صورتي كه دسترسي به آزمون محدود نشده باشد با كليك بر روي آزمون مي
ايد، به عنوان مثال در شكل زير مالحظه آزمون شركت كنيد در غير اينصورت آزمون را از دست دادهو حتما در بازه بين باز شدن و بسته شدن آزمون بايد در 

  مي كنيد كه زمان آزمون گذشته است و امكان شركت در آزمون وجود ندارد.

  

لطفا به هر يك و هنوز دكمه شركت در آزمون در كنار دكمه بازگشت به درس وجود ندارد. هنوز زمان آزمون فرا نرسيده است  كنيد كهدر مثال مشاهده مي
  از مفاهيم زير دقت كنيد.

  شودزمان شروع آزمون و يا زمان باز شدن آزمون لحظه اي است كه از آن لحظه به بعد دكمه شركت در آزمون براي دانشجويان فعال ميمنظور از  
 شود) بنابراين در راس اين ساعت اگر ين زمان حتي اگر دانشجو مهلت داشته باشد آزمون بسته شده و از آن خارج ميزمان بسته شدن آزمون (در ا

 كند.يدا ميپمشعول امتحان دادن باشيد امتحان شما خاتمه 

 رت يك شمارنده زمان باقي مانده كند. به صوشود كه هر دانشجو وارد آزمون شده و اولين سوال را مشاهده ميمهلت آزمون از زماني محاسبه مي
به شما نمايش داده مي شود. به محض اتمام تايمر امتحان و يا رسيدن به زمان بسته شدن آزمون اگر مشغول امتحان باشيد از امتحان خارج 

 مام آزمون را بزنيدتها و اخواهيد شد. بنابراين سعي كنيد قبل از آن خودتان اتمام آزمون و ثبت همه پاسخ

  



 

  راهنماي شركت در آزمون ويژه دانشجويان
  

  مركز آموزشهاي الكترونيك

 

2 

در زير توصيف آزمون نمايش داده مي شود. بنابراين به درس برگرديد و در  "بازگشت به درس"در صورتيكه هنوز زمان آزمون نرسيده باشد فقط دكمه 

صفحه را بازسازي كنيد و يا با كليك راست بازسازي   f5  را ببينيد و يا اينكه با دكمه "شركت در آزمون"زمان مشخص شده وارد شويد تا دكمه 

(refresh)  .اگرهمين طور در صفحه باقي بمانيد و صفحه بازسازي نشود اگر زمان آزمون فرا رسيده  را انتخاب كنيد. تا دكمه شركت در آزمون نمايان شود)

  را نمي بينيد "شركت در آزمون"باشد شما دكمه 

  

 شود.اگر آزمون داراي مهلت زماني باشد پيام زير نمايش داده مي شود.ت در آزمون زمان شما در امتحان شروع ميپس از زدن بر روي دكمه شرك

  

  

 

  در سمت چپ مشاهده مي كنيد كه امتحان چند سوال دارد.

بوطه كنيد كه كادر مربوط به سوال مرميبت پاسخ بر روي صفحه بعد كليك كنيد. پس از رفتن به صفحه بعد مشاهده ثبه هر سوال كه پاسخ مي دهيد براي 
  شود.خاكستري مي

تا در پايان  ل زير كه گوشه آن قرمز است)كدر ش 2سوال آن را عالمت بزنيد (مشابه سوال  ،اگر به پاسخ سوالي شك داريد مي توانيد با استفاده از عالمت زدن
  اگر فرصت شد دوباره آن را بررسي كنيد. 

اي تنظيم شده باشد كه امكان برگشت به سوال قبل وجود نداشته باشد در اين صورت بايد به سواالت رس ممكن است امتحان به گونهبا توجه به نظر استاد د
   به ترتيب پاسخ دهيد و اگر سوالي را پاسخ نداديد مجدد امكان برگشت به آن را نداريد.
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  ود سواالت متفاوتي ممكن است در سامانه توسط استاد درس تعريف ش

 ها دايره وجود دارد كه بر روي دايره پاسخ صحيح كليك كنيد.اي كه امكان انتخاب يك گزينه را داريد در كنار گزينهدر سواالت چند گزينه 

 توانيد چند مورد را انتخاب كنيدها مربع نشان داده شده است كه مياي با امكان انتخاب چند گزينه در كنار گزينهدر سواالت چند گزينه. 

 ييد. ادر سواالت تشريحي كه بايد پاسخ را در سامانه وارد كنيد. يك باكس براي درج پاسخ شما وجود دارد كه مي توانيد پاسخ را درآنجا تايپ نم
 كادر پاسخ ويرايشگر باشد مي توانيد با كليك بر روي تصوير از نوار اديتور آن يك تصوير را نيز در پاسخ سوال درج نماييد.اگر 

 

 

 
  در سواالت تشريحي كه نياز است مساله اي را حل كنيد و يا تصويري ترسيم كنيد ممكن است استاد درس امكان آپلود فايل پاسخنامه را براي

 &dragمانند آپلود فايل پاسخ تكليف كه در باال توضيح داده شده بود مي توانيد فايل پاسخنامه را از طريف بارگذاري فايل و يا شما قرار دهد. 

drop  .ارسال نماييد 
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 ممكن است در برخي از سواالت اساتيد از شما بخواهند تا پاسخ را به صورت فايل صوتي و ويدئويي از خودتان ارسال نماييد در اين صورت در 
 ثانيه امكان ارسال فايل صوتي از طريق ويرايشگر متني قرار دارد. 40حدود 

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

stop recording .را مي زنيد  
 attachرا انتخاب كنيد و يا  record againسپس پنجره اي مشابه شكل زير نمايش داده مي شود كه مي توانيد دوباره ضبط را انجام دهيد و 

recording د كه صداي ضبط شده شما در پاسخ سوال قرار گيرد. سپس مي توانيد يك نام براي آن مشخص كنيد و پاسخ صوتي را انتخاب كني
  شود.شما در باكس پاسخ درج مي

  
  

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

  بدون پاسخ مي باشد 2اطمينان حاصل كنيد كه به تمامي سواالت پاسخ داده ايد همانطور در شكل پايين مشاهده مي نماييد  سوال بعد از زدن دكمه 
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ها و اتمام براي پاسخ دادن (با توجه به زمان) دكمه بازگشت و ادامه آزمون را انتخاب و به سوال پاسخ دهيد و در غير اينصورت دكمه ثبت همه پاسخ

  را كليك نماييد ون آزم

  

  

  چك ليست امتحان
  .بهتر است تا قبل از شروع امتحان چك ليست زير را مطالعه بفرماييد

. اگر در هنگام آزمون به هر دليلي ادعا شود به هيچ عنوان نام كاربري و كلمه عبور خود را به دوستان خود ندهندبه دانشجويان هشدار داده مي -1
شديد امكان شركت در آزمون را نداشتيد و يا وقتي كه به آزمون وارد شديد زمان آزمونتان گذشته بود، به هيچ عنوان دليل كنيد وقتي وارد سامانه 

ل مشما قابل پذيرش نيست زيرا ممكن است فرد ديگري كه نام كاربري و رمز عبور شما را داشته وارد سامانه شده باشد. الگ سامانه به صورت كا
  ايد.كه از طريق آن متصل شده ipكند. حتي دهيد را ثبت مياليتي كه در سامانه انجام ميلحظه ورود و هر فع

 كنيد اطمينان حاصل كنيد و كابل شارژر را به همراه داشته باشيد.از شارژ بودن دستگاهي كه با آن در امتحان شركت مي -2

عي از طريق مسير جايگزين ارتباط برقرار كنيد. مثال اگر همراه اول در صورت امكان يك مسير جايگزين اينترنت داشته باشيد كه در صورت قط -3
 داريد يك خط جايگزين ايرانسل نيز داشته باشيد.

 دهي سخت است از كافي نت براي شركت در امتحان استفاده كنيد. اگر در شرايط خوبي براي اتصال به اينترنت نيستيد و در مكان شما آنتن -4

ين شويد و توصيف آزمون و زمان دقيق شروع آزمون را مالحظه بفرماييد. سعي كنيد تمام موارد قيد شده در توصيف آنال ،قبل از شروع امتحان -5
 آزمون را به دقت بخوانيد.

در زير توصيف آزمون نمايش داده مي شود. بنابراين به درس  "بازگشت به درس"در صورتيكه هنوز زمان آزمون نرسيده باشد فقط دكمه  -6

صفحه را بازسازي كنيد و يا با كليك   f5  را ببينيد و يا اينكه با دكمه "شركت در آزمون"ر زمان مشخص شده وارد شويد تا دكمه برگرديد و د
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(اگرهمين طور در صفحه باقي بمانيد و صفحه بازسازي نشود  را انتخاب كنيد. تا دكمه شركت در آزمون نمايان شود.  (refresh)راست بازسازي

 ).را نمي بينيد "شركت در آزمون"ون فرا رسيده باشد شما دكمه اگر زمان آزم

 نحوه حركت در آزمون به دو صورت است:  -7

a. .در حالت آزاد شما امكان برگشت به سواالت قبلي كه پاسخ داده ايد و يا رد كرده ايد را داريد 

b. .بنابراين در همان زمان كه به آن دسترسي داريد  در حالت به ترتيب اگر يك سوال را رد كرديد ديگر امكان برگشت به آن را نداريد
 پاسخ دهيد. (در اين حالت در پايين سوال هر صفحه فقط دكمه صفحه بعد وجود دارد) در توصيف آزمون توسط استاد ذكر مي شود.

 
 اند پيش برويد تا دچار كمبود وقت نشويد.سعي كنيد طبق زمانيندي كه اساتيد براي هر سوال مشخص كرده -8

ر اند. براي عدم بروز مشكل از زمان در نظامتحانات تشريحي كه نياز به آپلود فايل داريد اساتيد زماني براي آپلود فايل برايتان در نظر گرفته در -9
كس ع گرفته براي اين منظور جهت پاسخگويي به سواالت استفاده نكنيد. اگر با كامپيوتر امتحان مي دهيد و مي خواهيد با موبايل از پاسختان

 بگيريد به دو صورت مي توانيد عمل كنيد:

a. موبايل را با كابل به سيستم متصل كنيد و فايل مورد نظر را از موبايل به سيستم منتقل كرده و آپلود كنيد. در آپلود فايل بهتر است از 
drag&drop يل رها كنيد. و سريعتر است. فايل را با موس بكشيد و در كادر مربوط به فا تراستفاده كنيد راحت 

b. تان را بر روي كامپيوتر فعال كنيد و عكس گرفته شده از موبايل را سريعا به خودتان ايميل كنيد براي خودتان ارسال كنيد و ايميل
 روي سيستم آن را دانلود و سپس در امتحان آپلود كنيد. سريعا از

c. اد جايگزين اعالمي از طرف است ان به ايميل استاد درس يا مسيرصورتي كه به هر صورت نتوانستيد آپلود كنيد سريعا در بازه امتح در
 ارسال نماييد.

d.  توصيه مي شود از نرم افزارهايcamscaner  استفاده كنيد به راحتي مي توانيد چندين عكس بگيريد و سريعا آن راshare  كرده و
آموزش قرار داده و ارسال كنيد. قبل از امتحان حتما يكبار در آزمون تشريحي نمونه كه در سايت  pdfحتي چند عكس را در يك فايل 

 قرارگرفته شركت كنيد و نحوه آپلود را امتحان كنيد.الكترونيكي 

د كه وقت امتحان به پايان برسسعي كنيد با توجه به تايمر زمان باقيمانده امتحان طبق برنامه قبل از اتمام وقت اتمام آزمون را بزنيد، در صورتي  -10
 هاي شما به سمت سرور ارسال مي شود. شويد و پاسخبه طور خودكار از محيط امتحان خارج مي

ها را نزديد، ولي به هر دليلي از امتحان بيرون آمديد و يا ارتباط اينترنت اگر وقت امتحان هنوز باقي مانده بود و هنوز اتمام آزمون و ثبت همه پاسخ -11
توانيد دوباره متصل شده و شركت در ادامه آزمون را بزنيد. توجه داشته باشيد در مدتي كه ارتباط شما قطع شده زمان شما قطع شد، ميشما 

 گذرد.مي

 
 ها را مشاهده كنيد.توانيد برروي مرور آزمون كليك كنيد و پاسخاگر اساتيد بعد از بسته شدن آزمون مرور آزمون را فعال كنند مي  -12

  باشيد. روزپي


