
 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 نحوه ورود و مراحل آزمون های پایان ترم

 

لذا به تمامی موارد  تهیه شده است. سالم اهلل علیها جامعه الزهرا این نوشتار به منظور راهنمایی شما طالب محترم جهت شرکت در آزمونهای پایان ترم

 مطرح شده در آن توجه کافی داشته باشید.

 .همراه با آرامش داشته باشیدتا شما آزمونی بدون خطا، توجه به این نکات باعث خواهد شد 

 

 راه های دستیابی به سامانه آزمون:

 :جهت ورود به سامانه، چند را پیش رو دارید

در خط آدرس یکی از نرم افزارهای گوکل (  http://student.jz.ac.ir/strcss/Authenticate.php)تایپ عبارت  •

 اینترنت اکسپلوررو یا  روم، موزیال

 )س( / منوی سامانه ها / سامانه دانش پژوهان راجعه به سایت جامعه الزهرام •

 

  

http://student.jz.ac.ir/strcss/Authenticate.php


 

 ورود یوزر و رمز شخصی و ورود به بخش آزمون:

 

 

را در حالت  صفحه کلید ترجیهاً )ب( رمزورود )ج( اعداد تصویرشماره تحصیلی )الف(  اطالعات خواسته شده در سه بخش:در هنگام ورود  •

 دکمه ورود را فشار دهید. ،و پس از ورود اطالعاتانگلیسی قرار دهید. 

 از آن با شما خواهد بود. به هیچ عنوان یوزر و رمز شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. عواقب استفاده نابجا  •

 پشتیبان آموزش خود تماس بگیرید.یوزر و یا رمز با  در صورت فراموشی  •

 پس از ورود به کارتابل شخصی خود گزینه آزمون را انتخاب نمایید.  •

  



 ورود به مرحله بعد با انتخاب گزینه آزمون در صفحه شخصی

انتخاب واحد ترم جاری، مجددا دروس انتخاب شده توسط خود را مالحظه و کد دروس انتخاب شده قبل از ورود به بخش آزمون، ابتدا با انتخاب نمایش 

 یاداشت برداری نمایید و یا از صفحه آن عکس تهیه نمایید این عمل در مراحل بعدی مورد استفاده خواهد بود.

 .سپس آیکن آزمون را انتخاب نموده ، وارد صفحه آزمون شوید

 

  



 آزمون:قابل توجه قبل از شروع  نکات

قبل از شروع آزمون نکاتی را به شما طالب محترم متذکر شده ایم که توجه به آن؛ در جلوگیری از بروز مشکالت بسیار موثر است لذا نکته  .1

 نکات را با توجه کامل مطالعه نمایید سپس اقدام به تأیید و رفتن به مرحله بعد نمایید.

ه این موارد، در هنگام ورود؛ به هیچ عنوان از زمان آزمون شما کسر نمی کند )زمان واقعی شما از لحظه انتخاب گزینه توجه نمایید که مطالع .2

 شروع آزمون محاسبه می گردد( لذا تمامی نکات را با دقت و آرامش مطالعه نموده و به تک تک آن توجه کافی داشته باشید.

وبایل و تبلت تأکید می شود در حد مقدور، از این وسایل جهت پاسخگویی استفاده ننمایید. بسیاری با توجه به بروز مشکالت در استفاده از م .3

 از طالب با مشکالت جدی، من جمله ارسال جواب اشتباه در هنگام استفاده از این وسایل روبرو شده اند.

 20تا  14و نوبت عصر از ساعت  14تا  8وبت صبح از ساعت عصر برگزار می گردد. بازه زمانی ن امتحانات پایانی هر روز، در دو نوبت صبح و .4

 برای اطالع از ساعت دقیق آزمون خود در هر روز، به برنامه امتحانات صفحه شخصی خود در سامانه دانش پژوهان مراجعه کنید. می باشد.

 دقیقه می باشد. 60مدت زمان پاسخگویی  سوال و 20تعداد سواالت   .5

تا یک حتماً  ،تعریف شده است  20امتحان عصر ساعت  و 14، ساعت صبح در سامانه دانش پژوهان اتامتحان پایانساعت  با توجه به اینکه .6

 .نماییدساعت قبل از اتمام زمان تعریف شده، در آزمون شرکت 

 

 

 نحوه شروع آزمون برای هر درس:

 )آزمونهای باز و آزمونهای بسته(در این مرحله آزمون های شما به دو بخش  ،شدهبعد مرحله پس از تیک و تأیید مطالب مطالعه شده وارد  •

طبق تاریخ برگزاری ، ی دروس بنابراین از لیست ارانه شده ،که امتحانات پایان نیمسال، در آزمون های باز تعریف شده است. تقسیم می شوند

 امتحانات، روی  درس امتحانی مورد نظر خود، کلیک کنید.

)یعنی در یک نوبت،  بیش از یک امتحان دارید( فقط درسی را که ابتداء قصد امتحان دارید  مون های باز شما بیش از یک مورد باشدچنانچه آز •

آزمونی که آمادگی ندارید مساوی است با از چرا که انتخاب و شروع  آزمون بعدی کنید شروعبعد از اتمام آزمون اول، اقدام به  کنید و شروع

 ان آن آزمون.دست دادن زم

شماره های آن ها سریعا با پشتیبانان خود که  ،موجود نبود (آزمون های باز)لیست  رسی که انتخاب واحد نموده اید درد ، چنانچه در این مرحله •

 تماس حاصل فرمایید. در کانال و سایت  اختصاصی مدارس و مراکز اطالع رسانی شده،

توانید وارد آزمون مربوطه شوید، و چنانچه میدقیقه(  60) درسو به مدت مشخص شده برای آن درس، فقط یکبار  هرشرکت در آزمون براى  •

نخواهید را درس مورد نظر پاسخی هم ندهید دیگر حق شرکت در آزمون اگر  حتی ،آن درس شدیدآزمون مرحله پاسخگویی به سواالت وارد 

 .داشت

لذا  ؛دندارمنفی  آزمون نمرهتوجه داشته باشید  ،سوال( پاسخ داده اید 20تمامی سواالت )سواالت را به ترتیب پاسخ داده و مطمئن شوید که به  •

سوال  خارج از محدوده طرح شده یا پاسخ )به عنوان مثال،  ،حتی اگر به متن سوال طرح شده ایراد وارد استالی را بدون جواب نگذارید؛ سو

حتما یک گزینه را برای پاسخ انتخاب در حالت ،  بیش از یک گزینه صحیح دارد و ...( سوالو یا  در هیچ کدام از گزینه ها وجود ندارد صحیح

 اطالع رسانی نمایید.را به پشتیبانان اشکال سوال مد نظر ، و در اولین فرصت ممکن نمایید

 پاسخی و شوید وارد آزمون صفحه در اگر امنیتی دالیل به لذا ؛ شده گرفته نظر در دقیقه 3 الی 2 متوسط طور به سوال هر به پاسخگویی برای •

 . شوید وارد مجددا و خارج آزمون از سریعا حالت، این در شد، خواهد قفل سیستم دقیقه 3 از بعد ندهید



 

 خروج از آزمون و پایان آن:

 .بدون جواب باقی نمانده باشد ییکبار دیگر سواالت را بررسی نمایید تا سوال خارج شدن از آزمون،قبل از  حتماً •

دقیقه( دقایقی باقی مانده است و شما به تمامی سواالت پاسخ داده اید، با انتخاب دکمه  60پس از پاسخگویی؛ چنانچه از زمان اختصاص یافته ) •

 از امتحان خارج شوید. ،بازگشت

 آزمون برای شما ثبت و ماتیک قطعاقدام به بازگشت ننمایید با اتمام زمان اختصاص یافته، سامانه به طور اتو ،بدیهی است چنانچه در این مدت •

 خواهد شد.

 


