
 بسمه تعالی

  

  LMSنحوه شرکت در آزمون هاي مجازي در  راهنماي 
   )دانشکده آموزشهاي الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند ویژه دانشجویان( 

  

  http/:/10.104.1.231/): ویژه آزمون هاي پایانترم(LMS آي پی سامانه 
 ماره دانشجویی و کد ملی به ترتیب به عنوان نام کاربري و رمز ورود سامانه براي تمامی دانشجویان محترم، ش

  .تعریف شده است 
مربوطه کلیک درس عنوان بر روي در صفحه اصلی سیستم مدیریت آموزشی شده و با نام کاربري و رمز عبور وارد 

  )3و 2و  1شکل هاي شماره (.نمایید

  



  

  

 

بایستی  دیدار)  نمونهآزمون (امتحان اطالعات عمومی  9:00ساعت  13/10/99رخه موشنبه بعنوان مثال فرض کنید روز 
  )4شکل شماره ( .نماییدبر روي عنوان آزمون کلیک 



  

  

  

  

  

نمایش  5شکل شماره  5تا  1در صفحه اي که باز می شود اطالعات آزمون به صورت زیر به ترتیب با فلش هاي شماره 
  .داده می شود

  )1فلش شماره (ر آزمون دفعات مجاز شرکت د

  )2فلش شماره (آزمون  تاریخ و ساعت شروع

  )3فلش شماره (تاریخ و ساعت اتمام آزمون 

  )4فلش شماره (مدت زمان آزمون 

نمایش داده  »این آزمون در حال حاضر در دسترس نیست «ند پیغام مراجعه ک قبل ازساعت شروع آزموندانشجو  اگر
  )5فلش شماره ( .می شود

  

  

  



 
فلش . (که توسط استاد مربوطه درج می شود مطالعه نمایید بل از شروع آزمون حتما توضیحات مربوط به آزمون راق

   )6شکل شماره  1شماره 

شرکت در آزمون « کلیک نموده در پنجره بعدي بر روي دگمه » آزمون کت درشر« دکمهدر موقع شروع آزمون بر روي 
  )7و  6شکل هاي شماره . (نمایید کلیک »

  



  

 5تا  1شرح ذیل به ترتیب با فلش هاي شماره به مشاهده می نمایید اطالعات سوال  8همانطور که در شکل شماره 
  .نشان داده می شود

  )1فلش شماره (صورت سوال 

  )2فلش شماره (گزینه هاي سوال 

  )3فلش شماره (رفتن به سوال بعدي 

  )4فلش شماره (تعداد کل سواالت 

  )5فلش شماره (نده از آزمون زمان باقیما

 

  



توجه داشته باشید که در پاسخگویی به سواالت باید مطابق نظر استاد اقدام نمایید، یعنی اگر استاد بخواهد 
دانشجویان پاسخ سواالت را در برگه نوشته و عکس گرفته و براي استاد ارسال کنند براي الصاق فایل به روش زیر 

  :اقدام نمایید

  )9شکل شماره . (کلیک نمایید» اضافه کردن فایل« بر روي دگمه

  
  )10شکل شماره  1فلش شماره . (کلیک کنید» ارسال یک فایل«بر روي لینک » انتخاب فایل«در پنجره 

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

  )3فلش شماره . (د در این پنجره نمایش داده شودبعد از تعیین مسیر فایل جواب، نام فایل مورد نظر بای

  )4فلش شماره . (کلیک نمایید» قرار دادن این فایل روي سایت« در پایان بر روي دگمه 

  

  



  

مشاهده می کنید، فایل پاسخ در مکان مربوطه بارگذاري می شود و شما می توانید  11همانطور که در شکل شماره 
  » .اتمام آزمون کلیک نمایید« ان و در موقع اتمام پاسخگویی، بر روي دگمه در پای.  آزمون را ادامه دهید

  )11شکل شماره (

  

در مدت زمان باقیمانده تا پایان امتحان می توانید » بازگشت و ادامه آزمون«در پنجره بعدي با کلیک بر روي دگمه 
   )12شکل شماره  1فلش شماره . (کنید ها را مرور پاسخ سواالت و

 )12شکل شماره  2فلش شماره . (کلیک کنید» ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون«یان آزمون، بر روي دگمه در پا



  

تا پاسخ هاي شما به استاد  کلیک کنید» ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون«در پنجره تأیید، مجددا بر روي دگمه 
  )13شکل شماره( .مربوطه تحویل داده شود

 


