
 بسمه تعالي

  

  LMSنحوه شركت در آزمون هاي مجازي در  راهنماي 
   )دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند ويژه دانشجويان( 

  

  /:10.104.1.231http//): ويژه آزمون هاي پايانترم(LMS آي پي سامانه 
  ماره دانشجويي و كد ملي به ترتيب به عنوان نام كاربري و رمز ورود سامانه براي تمامي دانشجويان محترم، ش

  .تعريف شده است 
مربوطه كليك درس عنوان بر روي در صفحه اصلي سيستم مديريت آموزشي شده و وارد  ورودبا نام كاربري و رمز 

  )3و 2و  1شكل هاي شماره (.نماييد

  

  



  

 

 ديدار)  نمونهآزمون (امتحان اطالعات عمومي  9:50ساعت  04/04/99ورخه شنبه مچهاربعنوان مثال فرض كنيد روز 
  )4شكل شماره ( .نماييدبايستي بر روي عنوان آزمون كليك 

  

  

  

  

  



نمايش  5شكل شماره  5تا  1در صفحه اي كه باز مي شود اطالعات آزمون به صورت زير به ترتيب با فلش هاي شماره 
  .داده مي شود

  )1فلش شماره (در آزمون دفعات مجاز شركت 

  )2فلش شماره (آزمون  تاريخ و ساعت شروع

  )3فلش شماره (تاريخ و ساعت اتمام آزمون 

  )4فلش شماره (مدت زمان آزمون 

نمايش داده  »اين آزمون در حال حاضر در دسترس نيست «ند پيغام مراجعه ك قبل ازساعت شروع آزموندانشجو  اگر
  )5فلش شماره ( .مي شود

  

  

  

فلش . (بل از شروع آزمون حتما توضيحات مربوط به آزمون را كه توسط استاد مربوطه درج مي شود مطالعه نماييدق
   )6شكل شماره  1شماره 

شركت در آزمون « كليك نموده در پنجره بعدي بر روي دگمه » آزمون كت درشر« دكمهدر موقع شروع آزمون بر روي 
  )7و  6شكل هاي شماره . (نماييد كليك »



  

  

 5تا  1شرح ذيل به ترتيب با فلش هاي شماره به مشاهده مي نماييد اطالعات سوال  8همانطور كه در شكل شماره 
  .نشان داده مي شود

  )1فلش شماره (صورت سوال 

  )2فلش شماره (گزينه هاي سوال 

  )3فلش شماره (رفتن به سوال بعدي 

  )4فلش شماره (تعداد كل سواالت 

  )5فلش شماره (نده از آزمون زمان باقيما



 

  

توجه داشته باشيد كه در پاسخگويي به سواالت بايد مطابق نظر استاد اقدام نماييد، يعني اگر استاد بخواهد 
دانشجويان پاسخ سواالت را در برگه نوشته و عكس گرفته و براي استاد ارسال كنند براي الصاق فايل به روش زير 

  :اقدام نماييد

  )9شكل شماره . (كليك نماييد» اضافه كردن فايل« بر روي دگمه

  

  )10شكل شماره  1فلش شماره . (كليك كنيد» ارسال يك فايل«بر روي لينك » انتخاب فايل«در پنجره 

  )2فلش شماره . (كليك كنيد» Choose File«سپس در همان پنجره بر روي دگمه 

  )3فلش شماره . (د در اين پنجره نمايش داده شودبعد از تعيين مسير فايل جواب، نام فايل مورد نظر باي

  )4فلش شماره . (كليك نماييد» قرار دادن اين فايل روي سايت« در پايان بر روي دگمه 

  

  



  

مشاهده مي كنيد، فايل پاسخ در مكان مربوطه بارگذاري مي شود و شما مي توانيد  11همانطور كه در شكل شماره 
   .كليك نماييد »اتمام آزمون« ان و در موقع اتمام پاسخگويي، بر روي دگمه در پاي.  آزمون را ادامه دهيد

  )11شكل شماره (

  

در مدت زمان باقيمانده تا پايان امتحان مي توانيد » بازگشت و ادامه آزمون«در پنجره بعدي با كليك بر روي دگمه 
   )12شكل شماره  1فلش شماره . (كنيد ها را مرور پاسخ سواالت و

 )12شكل شماره  2فلش شماره . (كليك كنيد» ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون«ايان آزمون، بر روي دگمه در پ



  

تا پاسخ هاي شما به استاد  كليك كنيد» ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون«در پنجره تأييد، مجددا بر روي دگمه 
  .مربوطه تحويل داده شود

  )13شكل شماره( 

 


