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 "به نام خدا"
 دانشگاه هنر اصفهان 

 آزمون شرکت در  آموزش
 

 

 وارد صفحه آموزش مجازی دانشگاه شوید و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید

 
 نظر شوید ، وارد درس موردورود در سامانه آموزشی مجازی پس از 

 

به درس مورد نظر  ورود
 جهت شرکت در آزمون
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 درس مورد نظر، روی گزینه آزمون کلیک کنیدبه پس از ورود 

 
 فعال تعریف، استاد طرف از آزمون که صورتی در باشد، می مشاهده قابل درس به مربوط های آزمون تمامی صفحه این در

 نظر مورد درآزمون شما برای آزمون در شرکت گزینه باشد، رسیده فرا ها آزمون از کدام هر به مربوط زمانبندی و شده سازی
 بود خواهد فعال

 
 

گزینه آزمون انتخاب  

 توسط دانشجو هر برای شده تعریف های آزمون تعداد
 شود می داده نمایش دانشجو برای آزمون نام کنار در استاد

گزینه شرکت در آزمون انتخاب  
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ه صورت پاپ آپ نمایش صفحه زیر ب توسط استاد  در صورت تنظیم توافقنامه فشردن کلید شرکت در آزمونپس از 
با این توضیحات موافقم(، کلید ادامه را انتخاب د پس از مطالعه متن با زدن تیک )بای . که دانشجوداده می شود

 نمایش داده نخواهد شد( )در صورتی که استاد توافقنامه را انتخاب نکرده باشد این صفحه کند.

 

 
این صفحه نمایش داده خواهد شد که اطالعات کلی آزمون قبل از شروع به آزمون را در پس از انتخاب گزینه ادامه 

و سپس ه کامل جزئیات آزمون اقدام اختیار شما قرار می دهد. ضروری است قبل از ادامه آزمون نسبت به مطالع
 .انتخاب نمائیدآزمون گزینه ادامه را جهت شروع 
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 جوابی، چند یا جوابی تک ترتیبی، تشریحی، شکل به را آزمون داخل سواالت آزمون استاد اینکه اساس بر نکته:
 شما برای کرد خواهید مشاهده ادامه در که ها شکل از یکی به سواالت باشد انتخاب کرده خالی جای یا و ارتباطی
 .شد خواهد داده نمایش
ها در دو نوع طراحی می گردد، یک نوع سواالت در یک صفحه نمایش داده می شوند و در نوع دیگر هر سوال آزمون 

 در یک صفحه نمایش داده می شود.
 

 نمونه سوال ارتباطی -1

 
 
 
 
 
 
 
 

پس از انتخاب گزینه بالفاصله 

شروع آزمون، در صورتی که استاد 

برای آزمون مدت زمان پاسخگویی 

در نظر گرفته باشد، این زمان سنج 

 نمایش داده شده و فعال خواهد شد.

توجه داشته باشید که امکان دارد 

زمان سنج طوری تنظیم شده باشد 

که حتی در صورت بستن صفحه 

فعال بوده و از  آزمون نیز زمان سنج

 وقت امتحان شما بکاهد

ایستی در این سوال ب
از طریق انتخاب 

س و گزینه با ماو
کشیدن گزینه مورد 
نظر، آن را در مقابل 
گزینه صحیح قرار 

 دهید

تنها در صورتی جواب 
شما به سوال ثبت و 

استاد ارسال برای 
خواهد شد که گزینه 
ثبت پاسخ را انتخاب 

 نموده باشید

جهت مشاهده سایر سواالت گزینه بعدی 
را انتخاب نمائید. در صورت انتخاب استاد 

یش تمام سواالت در همین برای نما
مشاهده بوده و این گزینه  صفحه قابل

 نمایش داده نخواهد شد.

را پس از اتمام تمامی این گزینه 
 سواالت در انتها انتخاب نمائید.

توجه در صورت انتخاب این گزینه قبل 
دهی به تمامی سواالت، بقیه  از پاسخ

جواب های شما به صورت خالی و بدون 
 جواب ثبت خواهد شد. 
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 دهی به سوال ارتباطی نمومه پاسخ

 
 

 نمونه سوال ترتیبی -2

 
 نمونه پاسخ داده شده به سواالت ترتیبی

 
 

در این سواالت بایستی از 
ب گزینه با طریق انتخا

ماوس و کشیدن گزینه 
نظر به سمت باال و  مورد

پایین، ترتیب درست گزینه 
 ها را ایجاد نمایید
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 نمونه سوال چند گزینه ای چند جوابی -3

 
 
 
 
 

 )تستی عادی( نمونه سوال چند گزینه تک جوابی -4

 

در این سواالت بیش از یک 
 جواب صحیح وجود دارد

با توجه به نوع سوال طراحی شده توسط استاد، در صورتی که نیاز به الصاق 
فایل برای پاسخ به آزمون باشد، می توانید با انتخاب این گزینه نسبت به 
ضمیمه کردن فایل خود اقدام نمایید. در صورتی که به تعداد بیش از یک 

گزینه افزوردن را انتخاب نمائید. با مورد جهت ضمیمه فایل نیاز دارید 
سخ ضمیمه خواهد شد. بت پاسخ فایل مورد نظر شما به پاانتخاب گزینه ث  

در این سواالت یک 
 جواب صحیح می باشد



 

7 
 

 نمونه سواالت تشریحی -5

 
 

 ت جای خالینمونه سواال -6

 
 
 
 
 
 

نمونه سواالت آزمون امکان دارد صورت سوال یا  در
بحشی از سوال بنا به صالحدید استاد بصورت پیوست 
در اختیار دانشجویان قرار داده شود که پیوست ضمیمه 
 شده از این قسمت قابل دانلود و مشاهده می باشد.

 محل پاسخ به سواالت تشریحی

محل پاسخ 
به سواالت 
 جای خالی

در سواالتی که بنا به صالحدید استاد هر سوال 
در یک صفحه جداگانه نمایش داده می شود، 
با انتخاب این عالمت شما امکان عالمت 
گذاری سواالتی که بعدًا نیاز به مراجعه و 
بررسی مجدد دارد را خواهید داشت و در 
انتهای آزمون سواالت عالمت دار برای شما 

 نمایش داده خواهد شد

دهی به  دهی به تمامی سواالت با انتخاب گزینه پایان آزمون شما اتمام پاسخ پس از پاسخ
 د نهائی آزمون برای شما نمایش داده خواهد شد.ییأآزمون را اعالم کرده و صفحه ت



 

8 
 

طراحننی )تسننتی عننادی( ممکننن اسننت بنننا بننه صننالحدید اسننتاد نننوع آزمننون بننه شننکل تننک جننوابی 
اسننخگویی کننه در ایننن صننورت صننفحه آزمننون بنندین شننکل نمننایش داده خواهنند شنند. بننرای پشننود 

شنننکل در قسنننمت پاسنننخنامه جنننواب منننورد نظنننر را انتخننناب و گزیننننه بنننه سنننواالت بایسنننتی هماننننند 
 گویی به آزمون انتخاب کنید.خرای پایان آزمون و ثبت نهایی پاسخاتمه را ب

 
 

 صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.فشردن کلید پایان آزمون پس از 

 
 
 
 
 

در این صفحه امکان مشاهده 
دهی به  اطالعات کلی پاسخ

آزمون را خواهید داشت که تعداد 
سواالت کلی، پاسخ داده شده و 
بدون پاسخ و سواالتی که 
عالمتگذاری نموده اید را برای 

 شما نمایش می دهد

 آزمون را انتخاب نمائیدجهت ثبت نهائی پاسخ به آزمون گزینه پایان 
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 OKپننس از انتخنناب پایننان آزمننون صننفحه پنناپ آپ زیننر نمننایش داده خواهنند شنند کننه روی گزینننه 
 کلیک کنید.

 
 
 
 

 کلیک کنید OKو در آخر پاپ آپ زیر نمایش داده خواهد شد، روی گزینه 

 
 

 

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 

 تشکر از توجه شما


