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 شیوه شرکت در آزمون آنالین 

 ورود به سامانه .1

دانش پژوهان  به سامانهابتدا باید وارد سامانه آموزش مجازی شوید )برای این کار پس از ورود  جهت اجرای آزمون آنالین

مورد نظر  باید روی نام درس تا وارد سامانه شوید(. سپس در صفحه میز کار  کلیک کنید "آموزش مجازی"باید روی آیکن 

 .کلیک کنید تا وارد صفحه درس شوید

 شرکت در آزمون آنالین شیوه .2

 توجه کنید. 1. به تصویر شماره مورد نظر کلیک کنید تا وارد صفحه درس شوید باید روی نام درس در صفحه میز کار 

 

 

در نظر  "راهنما و پشتیبان فنی طالب"پس از ورود به صفحه درس مورد نظر )که در تهیه این راهنما برای مثال صفحه 

را  "مونآز"های موجود در صفحه، موضوع نمایش داده شده است، از بخش 2(، باید طبق آنچه تصویر شماره گرفته شده است

 کلیک نمایید. می باشد، که به شکل  بیابید و سپس روی آیکن آزمون

رد جهت اجرای آزمون آنالین، ابتدا باید وارد صفحه درس مو

 نظر شوید. در تهیه این راهنما به صورت تستی مراحل

ن نمایش داده شده است. به همی آزمایشیاجرای یک آزمون 

ر گرفته در نظ "راهنما و پشتیبان فنی طالب"دلیل صفحه 

 شده است.

ید()در میز کار باید روی نام درس مورد نظر کلیک کننحوه ورود به صفحه درس  -1تصویر شماره   
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خواهید شد. در این صفحه باید به اطالعات درج  3تصویر شماره  مشابهای پس از کلیک روی لینک آزمون وارد صفحه

شده خصوصاً زمان شروع و پایان آزمون، مدت آزمون یا زمان پاسخگویی به سواالت توجه نمایید. برای اجرای آزمون باید روی 

 کلیک کنید. "شرکت در آزمون"دکمه 

  

 

و  نمایش داده شده است 4شود که در تصویر شماره پنجره کوچکی باز می "شرکت در آزمون"پس از کلیک روی دکمه 

شرکت در "روی دکمه چنانچه . پس از مطالعه آنچه در این پنجره درج شده است، باشددر واقع اخطار شروع آزمون شما می

 شود.میکلیک کنید آزمون آنالین آغاز  "آزمون

 برای اجرای آزمون باید روی دکمه

ید.کلیک نمای "شرکت در آزمون"  

برای شروع آزمون آنالین "شرکت در آزمون"کلیک دکمه  -3تصویر شماره   

باشد. جهت می های آنالینمربوط به آزمون از صفحه درس این بخش

صفحه همان درس و در زیرمجموعه  آزمونی که دارید باید در اجرای هر

روی لینک آزمون مورد نظر کلیک نمایید.مربوط به بخش آزمون   

جهت اجرای آزمون آنالین باید روی لینک آزمون میان ترم یا پایان ترم 

د.کلیک نمایی (می باشد "آزمون آزمایشی")که در این راهنما برای مثال   

نمایش لینک آزمون در صفحه درس -2تصویر شماره   
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ای که سواالت در سیستم شما نمایش داده باید از لحظهپس از شروع آزمون، سواالت تستی را مشاهده خواهید کرد و 

نمایش داده  5زمان باقیمانده برای پاسخگویی به سواالت در تصویر شماره  به سواالت پاسخ دهید.باقیمانده زمان  می شوند در

 شده است.

 

 

لذا پس از پاسخ به  .شوندبه شما نمایش داده سواالت در دو صفحه ممکن است زیاد باشد تعداد سواالت آزمون اگر 

 کلیک نمایید. "صفحه بعد"لینک  روی یرزصویر تاول در پایین صفحه مطابق سواالت صفحه 

 جهت شروع آزمون آنالین باید روی دکمه

کلیک نمایید. "شرکت در آزمون"  

نمایش صفحه آزمون و امکان پاسخگویی به سواالت تستی -5تصویر شماره   

 

ویی پاسخگبه زمان باقیمانده برای 

 به سواالت توجه داشته باشید

نمایش پنجره تأیید برای شروع اجرای  آزمون آنالین -4تصویر شماره   
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سواالت و پایین صفحه روی  مه دادن به آزمون باید در انتهایبعد از اینکه پاسخ همه سواالت را عالمت زدید، برای خات

باشد، اید میای از آنچه انجام دادهشد که حاوی خالصه ای خواهیدکلیک نمایید. در این مرحله وارد صفحه دکمه 

توجه  7به تصویر شماره  اید، زمان باقیمانده برای پاسخگویی به سواالت و ... .اطالعاتی مثل سواالتی که پاسخ داده یا نداده

 نمایید.

 

 

ید باید انتخاب کرده ا هایی کهپاسخ نهایی جهت تأیید

نید.کلیک ک "ثبت همه پاسخ ها و اتمام"روی دکمه   

اید باید که انتخاب کرده هاییجهت اصالح و تغییر پاسخ

 کلیک کنید. "بازگشت و ادامه آزمون"روی دکمه 

ها به مرکز اتمام آزمون و ارسال پاسخ -7تصویر شماره   

 

ادامه سواالت مشاهده صفحه بعد برای فتن بهر -6تصویر شماره   
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اید مطمئن هایی که انتخاب کردهو چنانچه از پاسخ ها را دارید باید روی دکمه اگر قصد اصالح پاسخ

 کلیک نمایید.  خواهید برای آموزش ارسال شود روی دکمه هستید و می

شما در آستانه اتمام شرکت "، پنجره کوچکی که حاوی جمله "ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون"پس از کلیک روی دکمه 

جهت تأیید باید دکمه  "هستید، پس از اتمام شرکت دیگر نمی توانید پاسخ های خود را تغییر دهید.خود در آزمون 

  کلیک کنید. 

 یابدمیآزمون به صورت قطعی پایان  "ها و اتمام آزمونثبت همه پاسخ"دکمه  کلیک رویاز  توجه داشته باشید که پس

، امکان بازگشت به شما هنوز به پایان نرسیده بود مدت زمان پاسخگویی پیش از کلیک این دکمه حتی اگرو 

 .نخواهید داشتها وجود آزمون و اصالح و ویرایش پاسخ

 

 خالصه مراحل اجرای آزمون:

 ورود به سامانه دانش پژوهان .1

 و ورود به میزکار "آموزش مجازی"کلیک روی آیکن  .2

 کلیک روی نام درسی که آزمون دارید .3

 در ذیل آن بخش است( پایان ترم یا میان ترم که لینک آزمون "وجود دارد "آزمون"هر درس بخشی با نام  )در صفحهکلیک روی لینک آزمون  .4

 "شرکت در آزمون"کلیک دکمه  .5

دهی )اگر پیش از اتمام پاسخ دادن به همه سواالت، مدت پاسخگویی شما دهی به سواالت و توجه به زمان باقیمانده برای پاسخپاسخ .6

 هایی که عالمت زده بودید برای آموزش ارسال خواهند شد(خارج خواهید شد و پاسخ تمام شود، از آزمون

 دهی پس از پایان پاسخ "اتمام آزمون" نمودن کلیک .7

 ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون .8

 


