
 

 

  

  دانشجو توسط  )اس ام ال( دروس مشاهده هاي آنالین در سامانه آزمون شرکت در راهنماي

  

  

مشاهده با آشنا کنیم. بنابراین  مشاهده دروس (ال ام اس)هاي آنالین در سامانه آزمون  شرکت در يرا با نحوه  دانشجویاندر این راهنماي تصویري در نظر داریم شما 

    آنالین دروس خود را انجام دهید. آزمون مربوط به برگزاري  مراحلمیتوانید تمامیمطالعه دقیق این راهنما  و

  شود حتما از آخرین نسخه مرورگر فایرفاکسمی در مرحله اول وارد مرورگر خود شوید، توصیه    استفاده نمایید.

  )1(تصویر  باشد.می  ال ام اسرا در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید. این آدرس سامانه  lms.qhu.ac.irآدرس 

  صفحه اصلی پورتال نیز میسر است. رس از دسترسی به این آد

به عنوان   ) به همراه صفرهاي ابتدا(ده رقم کد ملی  ونام کاربري ان به عنو شماره دانشجویی  از  دانشجویانسپس با مشخصات کاربري خود وارد سامانه شوید. 

  )2(تصویر  یند.استفاده نما ورودرمز 

  

هاي مختلفی براي نمایش به دانشجو در این صفحه قسمتبه عنوان صفحه خانگی است.  ال ام اسکنید صفحه اصلی سامانه میاي که مشاهده صفحه

ي دهي قرمز رنگ وسط صفحه که امکان مشاههاکند. بلوكمیرا میسر  قراردارد، از جمله، منوي راهبري سمت راست که دسترسی به لیست دروس دانشجو

 )3(تصویر  ي سمت چپ که سایر امکانات مورد نیاز دانشجو قرار دارد.هااخبار، اطالعیه و همچنین دسترسی مجدد به لیست دروس دانشجو و بلوك

 )1تصویر (

 )2تصویر (



 

 

  آزمونبراي شروع 

   شناسنامه آیکن روي بر »من هاي درس« باکس در یا و کنید استفاده من خانگی صفحه راست سمت دروس لیست از ها،آزمون به  ورود براي »من خانگی  صفحه« در

  )5(تصویر  .کنید کلیک درس عنوان روي شده باز  پنجره در سپس و) 4(تصویر  کرده کلیک نظر مورد درس

  

 )3تصویر (

 )4تصویر (

 )5تصویر (



 

 

  )6(تصویر  .درس را انتخاب کنید آزمونشوید که در این صفحه فعالیت مربوط به می با کلیک روي درس مورد نظر وارد صفحه اطالعات درسی 

  

  )7صویر ت( را کلیک نمایید. آزمونانتها دکمه شروع  را در این صفحه مطالعه و در  آزمونشوید. اطالعات مربوط به می  آزمونوارد صفحه برگزاري 

  برایتان فعال خواهد بود.  آزمونباشید دکمه شروع  آزمون در بازه زمانی در صورتی که 

زمانی مشخصی   باز است ولی مدت  آزمونشود که با توجه به اینکه بازه زمانی کلی  میدر پنجره تاییدیه مجدد دکمه «شروع» را کلیک کنید. دراین پنجره به شما گفته  

  )8(تصویر  شود.می برایتان در نظر گرفته شده است که با زدن دکمه شروع، این مدت آغاز  آزمونهم براي پاسخ به سواالت 

 )6تصویر (

 )7تصویر (

 )8تصویر (



 

 

  )9(تصویر  .میشود داده نمایش شما  به  آزمون مرحله سواالت این در

 شود متغیر است.می ، سواالتی که در هر صفحه  نمایش داده آزمون در نظر گرفته شده براي هر  با توجه به سواالت

ي دکمه «ادامه» کلیک کنید سوالهاي نمایش داده شده در هر صفحه، در پایین آخرین سوال موجود در هر صفحه، بر رو  پس از انتخاب پاسخ (گزینه) صحیح مربوط به

  )10(تصویر  تا سواالت صفحه بعد به شما نمایش داده شود و بدین ترتیب سواالت را تا آخرین صفحه پاسخ دهید.

  آزمون شمارش اعداد براي گردش در بین سواالت  هايرد. از این دکمهت قرار داسواال به تعداد مارهي شکلیدها آزمونکنید در کادر راهبر میه همانطور که مشاهد

 )10تصویر ( توانید استفاده کنید.می

 )9تصویر (

 )10تصویر (



 

 

کلیک نمایید و در صورت  در آخرین صفحه » را آزمونتوانید دکمه «بازگشت به میرا داشتید   آزموننیاز به بازگشت به صفحات  آزمونقبل از اتمام  ه به هر دلیلچنانچ

  )11(تصویر  » کلیک کنید.آزمونبر روي دکمه «ثبت همه و اتمام  آزموناطمینان از پاسخگویی به همه سواالت و تصمیم به اتمام 

توجه کنید که پاسخ شما براي سوال  وال دهد، به وضعیت هر سمی به شما نمایش  آزموناز اتمام را قبل  آزموناز نتایج  ايهدر این صفحه خالصقت داشته باشید د

  ) 11ویر (تص ذخیره شده باشد.

  ثبت شده وجود نخواهد داشت.  هاي» امکان هیچگونه تغییر در پاسخ (گزینه)آزمونام دقت کنید پس از انتخاب دکمه «ثبت همه و اتم

  شود. می به دانشجو نمایش داده    آزمون و یا بعد از بسته شدن زمان کلی  توسط دانشجو    آزمون بعد از اتمام    نتیجه موزش دانشگاه،  با توجه به صالحدید آ   آزمون پس از اتمام  

  

  

  

  

  

  

  

 )11تصویر (



 

 

توسط    آزمون شرکت در    زمان آنچه    با کلیک بر روي گزینه «مرور» مروري بر دهد،  می مایش  ن   آزمون را براي    جو دانش هاي  ش از تال   اي در صورت مشاهده تصویر زیر، که خالصه 

  ) 12. (تصویر  شود می اده  نمایش د   دانشجو صورت گرفته است، 

  ) 13اتمام مرور» را بزنید. (تصویر  گزینه « ین صفحه  در پای د.  باش می جو  رائه شده توسط دانش هاي ا به همراه پاسخ   آزمون ل سواالت  بعد از مرور این صفحه که شام 

 )13ویر (تص

 )12(ویر تص



 

 

 982هاي آنالین نیمسال آزموننکات الزم پشتیبانی فنی کاربران براي استفاده قبل از شروع 

 ي اینترنت خود مطمئن شوید. از حجم بسته آزمونحتما قبل از شروع  .١

  .از اینترنت پرسرعت و پایدار استفاده شود .٢

  استفاده شود. (ترجیحا فایرفاکس) کروم و یا گوگل از آخرین نسخه مرورگرهاي فایر فاکس  .٣

د شـدن سـرعت ي مرورگـر، برنامـه دیگـري روي دسـتگاه بـاز نباشـد. ایـن کـار بـراي جلـوگیري از کـن به جـز پنجـره آزموندر طول زمان  .۴

  .دستگاه الزم است

  .از گوشی موبایل، تبلت و یا هر دستگاه هوشمند دیگري استفاده نشود .۵

  .کند، در حد مطلوب باشدمیاز آن استفاده  آزمونتاپ یا کامپیوتري که دانشجو براي سرعت دستگاه لپ .۶

بـاطري آن مطمـئن شـوید تـا چنانچـه در طـول شـود، از شـارژ بـودن و سـالم بـودن میتاپ اسـتفاده بهتر است در صورتی که از لپ . ٧

  .با قطعی برق مواجه شدید مشکلی پیش نیاید آزمونزمان 

  .آپ (پشتیبان) براي مثال موبایل در دسترس باشدحتی االمکان، اینترنت بک آزموندر زمان برگزاري  .٨

ــجویان محتر .٩ ــدودي از دانش ــداد مح ــابرات اســتفاده میمیتع ــت مخ ــه از اینترن ــامانه ک ــه س ــان ورود ب ــی از ســاعات روز امک ــد در برخ کنن

اسـتفاده کننـد و یـا پـیش بینـی   آزمـونشـود حتمـا از اینترنـت دیگـري در زمـان مشاهده دروس  را ندارند، به این دانشجویان اکیدا توصـیه می

 داشته باشند. اینترنت پشتیبان را 

  ي صفحات در پایین سواالت استفاده شود. ) در مرورگر استفاده نشود و براي مرور در صفحات از جدول شماره Backاز دکمه بک (  . ١٠

 

) %100نرمـال ( زوم مرورگـر خـود را روي حالـت آزمـونها، در زمـان برگـزاري هاي متفـاوت دسـتگاهبا توجه بـه رزولوشـن . ١١

 نگه دارید.


