
 بسمه تعالی

 LMSدر سامانه تصحیح و ثبت نمره   ،مراحل ایجاد آزمون

 الف( ایجاد آزمون

 .در صفحه اصلی بر روی نام درس مربوط کلیک کنید -

 در پایین صفحه مراجعه و کلیک نمایید. "مونزآ"به بخش  -

 را انتخاب نمایید. "ایجاد آزمون"در صفحه بازشده،  -

ات که قبلا طرح کرده اید از مخزن سوالمی توانید سوال را در همین جا طرح نموده و یا  -

فقط در زمانیکه سوالات را به مخزن اضافه می کنید می  . فراموش نکنیدفراخوانی نمایید

 تعریف کنید. "گروه سوال"توانید برای آنها 

 سبز رنگ کلیک کرده و  "مثبت": در مخزن سوالات، بر روی علامت تعیین گروه سوال -

 

 .ایجاد نمایید را "گروه جدید"در صفحه ای که باز می شود، 

 

- 



فصل اول کتاب  3ضمن اختصاص یک نام برای گروه )مثلا گروه سوالات میان ترم، یا گروه سوالات 

هیچ تغییری ندهید و اجازه  "برای قابل مشاهده"برای بخش ، "نام گروه"و....( و نوشتن آن در کادر 

یر )اگر تغی که بصورت پیش فرض انتخاب شده باقی بماند "فقط برای خودم"ه گزیندهید همان 

. البته ثبت نماییدو دهید به سایر گزینه ها، سوالات شما را سایر اساتید نیز دسترسی خواهندداشت( 

مین گزینه تنظیم شده است. اگر مایل هستید سایر همکاران نیز از بانک بصورت پیش فرض ه

 "کاربران تمام دروس"و یا  "کاربران این درس"سوالات شما در ایجاد آزمون استفاده کنند می توانید 

 .که توصیه نمی شودرا انتخاب نمایید 

 

 

 

 را فعال نماییدباید آن  راحی آزمونبعد از ط

 



ساعت و... را ویرایش  ریخ،مایل بودید تابه هر دلیلی اگر بعد از ایجاد آزمون و فعال کردن آن 

 نسبت به ویرایش اقدام نمایید. "عملیات"با کلیک بر روی نمایید، به بخش آزمون ها رفته و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LMSدر سامانه  و ثبت نمرهآزمون مراحل تصحیح ب( 

 درس مربوطنام کلیک بر روی  -1

 در پایین صفحه "آزمون"انتخاب گزینه  -2

)برای آزمون هایی که سوال تشریحی دارند   "خودکار"یا  "دستی"انتخاب روش نمره دهی  -3

 را انتخاب نمایید( "دستی"گزینه 

 
 

وارد "مله و باز شدن کادری که شامل موارد متعدد از ج "عملیات"کلیک بر روی گزینه  -4

 را انتخاب نمایید. "وارد کردن نمرات" است. "کردن نمرات

 

 

 

در صفحه جدیدی که باز می شود در کادر مشخص شده برای تک تک دانشجویان بر روی  -5

 به شرح شکل زیر کلیک کنید. " دادن نمره "علامت 



 

 

 "دادن نمره"از سوی شما، گزینه پس از بررسی پاسخنامه دانشجو و مشخص شدن نمره  -6

 در کادر زیر را انتخاب کنید.

 
 

پس از انجام مرحله قبل، کادری به شرح زیر باز می شود که باید در آنجا نمره ثبت شود.  -7

به معنی ثبت در سامانه گلستان نیست و اساتید محترم لازم است نمره  LMSثبت نمره در 

 .نهایی مد نظر خود را در سامانه گلستان ثبت کنند
 


