
  راهنماي آزمون آنالین

  .با آرزوي موفقیت براي کلیه دانشجویان گرامی ، جهت انجام آزمون آنالین مراحل ذیل را انجام دهید

  .نام کاربري شماره دانشجویی و کلمه عبور کدملی شما می باشد.ابتدا وارد پورتال کاربري خود شوید

  گزینه تکالیف و آزمون ها را کلیک کنیدپس از وارد شدن 

  



  وارد تکالیف و آزمونهاي آنالین شویدسپس 

تاریخ آزمون و ساعت شروع و پایان .در صفحه مورد نظر لیست آزمون دروس ترم جاري را مشاهده می نمایید

  .آزمون قابل مشاهده می باشد

  

  

    



  

  روي شکل مورد نظر کلیک نموده و وارد صفحه سواالت شوید

  .نمائیدکلیک  تصویر سوالدر صفحه مورد نظر روي 

  

  

  

  



  .نمائیددانلود فایل یا ذخیره فایل کلیک نموده و سوال امتحان را  مشاهدهوي ر

روي  adobe readerیا  officeمی باشد حتما قبل از شروع امتحان برنامه   pdfیا  wordسوال فایل در قالب 

  .گوشی یا سیستم خود نصب نمایید تا براي مشاهده فایل امتحان دچار مشکل نشوید

  

  

  



و تصویر آن را در قسمت الصاق جواب ارسال  نوشته بعد از مشاهده سواالت ، جواب آن را در برگه هاي امتحانی

در  نوشته شودها ارسال گردیدهکه در گروروي سربرگ امتحانی دانشگاه جواب سواالت تاکید می گردد (نمایید

جواب سواالت تستی نیز در برگه هاي امتحانی ضمناً )جواب امتحان پذیرفته نمی شود، برگه هاي بدون سربرگ 

    .پاسخ داده شود

  

  

  کلیک نماییدر روي شکل الصاق فایل بصفحه ذیل شده و رد بعد از کلیک روي الصاق جواب وا

  

  

  

  

  



  .کلیک نمایید openروي گزینه نموده و بعد انتخاب پنجره اي باز می گردد فایل ذخیره شده را 

  

جواب امتحان دارید  در صورتیکه نیاز به ویرایشو به صورت شکل ذیل قابل مشاهده است  فایل آپلود می گردد

  .ه و پس از اصالحیه جواب مجددا بارگزاري نمائیدرا حذف نمود می توانید از طریق گزینه حذف ، فایل آپلود شده

  

  

  

  



  

تاکید می گردد در صورتیکه این .کردن آزمون کلیک نمائیددر آخر براي نهایی نمودن باید روي گزینه نهایی 

قابل فایل امتحان دیگر  نهایی نمودن ،در صورت .گزینه کلیک نشود جواب سواالت براي استاد ارسال نمی گردد

  .ویرایش هم نمی باشد

  

مدت زمان امتحان دیگر قادر به  یافتن دانشجویان گرامی حتما به مدت زمان امتحان دقت نمائید در صورت پایان

  ارسال فایل جواب امتحان نخواهید بود

  

در ساعت و تاریخ مشخص دو امتحان دارند مدت زمان اضافی همزمان دانشجویانی که دو امتحانه می باشند یعنی 

  .جهت انجام هر دو امتحان داده می شود

  .موفق باشید


