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 در آزمون مجازی )ویژه دانشجویان(راهنمای تصویری گام به گام شرکت 

 . شوید "آزمون"گزینه وارد بر روی عنوان درس کلیک کرده و در پایین صفحه  -1

 

 

 کلیک "شرکت در آزمون"بر روی پیدا کنید و را و ساعت در بین آزمونهای  موجود، آزمون مد نظر براساس تاریخ  -2

 کنید.

 

 

 

 

 

 



به شما نمایش می دهد و لازم است در قسمت پایین  را خواهید دید که اطلاعاتی از آزمون را کادریمحله بعد در  -3

  را کلیک کنید. "...ادامه"گزینه  ،آن

 

 "بت پاسخث" .گزینه مد نظر را انتخاب کنید ،به سوالات پاسخ دهید. اگر سوالات تستی باشند می توانیداز اینجا به بعد  -4

برای ینه، زدرصورت انتخاب اشتباه یک گرا کلیک کنید تا سوال بعدی را ببینید.  "بعدی"را کلیک کنید و سپس گزینه 

 "ان آزمونپای"گزینه   :نکته بسیار مهم  را کلیک کنید. "حذف پاسخ"حذف پاسخ و انتخاب گزینه ای دیگر، لازم است 

 کنید.کلیک صرفا بعد از آخرین سوال را 

اد ا توجه داشته باشید اگر استام ن آزمون( )همانند سوال شماره یک در ای توانید هیچ گزینه ای را انتخاب نکنید می

ا بتوانید انتخاب کنید تباید یک گزینه   ،"حتما باید پاسخ داده شود"یمات سوال را به گونه ای قرار داده باشد که تنظ

نید، این ست کدرصورتیکه در  سوال از شما خواسته شده باشد که فایل و یا تصویری را پیوبه ادامه آزمون بپردازید. 

 22فایل که مجموع حجم آنها حدود  نیدوجود دارد و شما می توانید چنآپلود فایل امکان در زیر سوال در بخش 

البته معمولا درخواست الصاق بیشتر برای سوالات تشریحی است و فعال نمودن  مگابایت باشد را به پاسخ الصاق نمایید.

را  "ت پاسخثب"عد از آپلود، در کنار آن یک مربع هست که باید تیک بزنید و سپس ب انتخاب می شود.آن توسط استاد 

 کلیک کنید

 



 .در اینجا تیک زده شده استکه سوال دوم  -5

 

شود.  پتای نمونه ای از یک سوال تشریحی. برای پاسخ به سوالات تشریحی لازم است پاسخ در داخل کادر :سومسوال  -6

 روی کاغذ نوشته وکه نیاز به محاسبات و رسم شکل و ... دارند، می توانید پاسخ را با توجه به ماهیت برخی درسها 

بعد از  مگابایت(. 22. در اینگونه موارد حتما به حجم فایلهای ارسالی دقت نمایید )حداکثر نماییدتصویر آن را آپلود 

 ،پلود شده را تیک زده و سپس ثبت پاسخ بزنیدهای آ هر یک از فایل سمت راست کوچک حتما مربع ،آپلود شدن فایل

 ارسال نخواهد شد.در غیر اینصورت فایل 

 

 



درصورتیکه وقت باقیمانده باشد و سوال بدون  .داده می شودشما نمایش ضعیت پاسخ به سوالات به ودر این مرحله  -7

 لیک نمایید.را ک "پایان آزمون"پاسخ داشته باشید می توانید گزینه ویرایش پاسخ ها را انتخاب کنید، در غیر اینصورت 

 

  را انتخاب نمایید. "OK"بسته به زمان باقیمانده و اطمینان از پایان آزمون، گزینه در این مرحله  -8

 



یم کرده ظبرای مشاهده نمره آزمون، در صورتیکه آزمون کاملا تستی باشد با توجه به تاریخی که استاد در سامانه تن -9

  نمره خود را مشاهده نمایید. "عملیات"است می توانید از گزینه 

 

 

 شما دانشجویان عزیز برای و سلامتی آرزوی موفقیتبا 

 آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاهگروه 

 


