دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد بيرجند

راهنماي تصويري سامانه آزما )آزمون آنﻼين( ويژه دانشجويان
نحوه ورود و انجام آزمون به شرح ذیل می باشد :

مرحله اول  :ورود به آزمون
ابتدا از طریق مرورگر به آدرس اینترنتی  exam.iaubir.ac.irمراجعه نما د .

مطابق تصویر شماره آزمون و کد امنیتی را
وارد نموده و وارد صفحه آزمون شوید .
دقت داشته باشید شماره آزمون و اعداد
موجود در کد امنیتی باید به صورت ﻻتین
وارد شوند  .به حروف بزرگ و کوچک
موجود در کد امنیتی نیز توجه داشته
باشید .

نﮑته :دانشجویان محترم توجه داشته
باشند  ۱۵تا  ۳۰دقیقه قبل از آزمون ﭘیامﮑی
حاوی شماره آزمون  ،کد امنیتی و آدرس
اینترنتی آزمون به شماره همراه شما
ﭘیامک می گردد  .در صورتی که به هر
دلیلی از جمله اختﻼل سامانه ﭘیامﮑی و یا
در دسترس نبودن تلفن همراه  ،ﭘیامک را
دریافت نﮑردید  ،مطابق تصویر از طریق
ﭘنل کاربری می توانید نسبت به دریافت
مشخصات

آزمون

اقدام

نما د .

توجه :
کد کاربری و رمز عبور ﭘیش فرض ﭘنل کاربری برای دانشجویان  ،شماره دانشجویی می باشد.
کد کاربری و رمز عبور ﭘیش فرض ﭘنل کاربری همﮑاران و افراد شرکت کننده در آزمونهای ضمنخدمت
کد ملی ایشان می باشد.
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مرحله دوم  :انجام آزمون
بعد از ورود به سامانه  ،همانطور که
در تصویر مشاهده می شود ،
صفحه دارای چند بخش میباشد.
مشخصات دانشجو  ،مشخصات
آزمون

،

توضیحات

)شامل

توضیحات استاد درس و توضیحات
سامانه (  ،سواﻻت تستی ) در
صورت وجود سوال تستی  ،در غیر
اینصورت این بخش نمایش داده
نمی شود (  ،سواﻻت تشریحی ،
بخش ﭘاسخ به سواﻻت تشریحی و
تصاویر ارسال شده دانشجو ).
بخش های سواﻻت تشریحی ،
ﭘاسخ به سواﻻت تشریحی و
تصاویر ارسال شده در صورت
نداشتن سوال تشریحی در آزمون
نمایش داده نمی شوند(.
الف ( مشخصات دانشجو :
دراین بخش اطﻼعات دانشجو اعم
از نام و نام خانوادگی و شماره
دانشجویی نمایش داده می شود.
ﭘس از ﭘایان آزمون با استفاده از
کلید خروج می توانید از سامانه
خارج شوید  .نﮑته  : ۱خروج از
سامانه ﭘس از آزمون اختیاری بوده
و به جای آن می توانید مرورگر را
ببندید  .نﮑته  : ۲ﭘس از خروج از آزمون  ،در صورتی که زمان آزمون به ﭘایان نرسیده باشد امﮑان
ورود مجدد به آزمون وجود دارد .
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ب ( مشخصات آزمون :

در این بخش مشخصات آزمون و زمان باقیمانده از آزمون مشاهده می شود .دانشجویان محترم در
طول آزمون به زمان باقیمانده خود توجه داشته باشند  .در صورت ﭘایان زمان آزمون امﮑان
ﭘاسخگویی به سواﻻت وجود نخواهد داشت .
پ ( توضیحات آزمون
در این بخش توضیحات ارائه شده توسط استاد ) در صورت وجود ( در کادر قرمز مشاهده می شود
 .همچنین در صورتی که سامانه ﭘیام خاصی برای دانشجو ارسال کند ) مانند درج زمان اضافه ( در
کادر قرمز رنگ جداگانه نمایش داده می شود .لذا دانشجویان محترم در طول آزمون به این مهم
توجه داشته باشند .
ت ( سواﻻت تستی
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در این بخش دانشجو می تواند سواﻻت تستی را یﮑی یﮑی مشاهده نموده و ﭘاسخ دهد  .ﭘس از
انتخاب گزینه درست حتما بر روی کلید ثبت کلیک کرده تا ﭘیام "ثبت شد" را مشاهده نما د .
ﭘس از ثبت گزینه در قسمت تعداد سواﻻت و ﭘاسخها  ،مﻼحظه می نما د که تعداد ﭘاسخهای شما
افزایش می یابد.
در این بخش فقط کافیست بعد از انتخاب گزینه  ،دکمه ثبت را بزنید و نیاز به هیچ تا د دیگری
نیست  .در این بخش امﮑان تغ ر گزینه نیز وجود داشته و همچنین می توانید ﭘاسخ خود را حذف
کنید ) یعنی به سوال جواب ندهید ( برای حذف جواب  ،گزینه بدون ﭘاسخ را انتخاب نموده و کلید
ثبت را بزنید .
ﭘس از ﭘاسخ به سوال جاری می توانید با استفاده از کلیدهای ﭘا ن بخش تستی به سوال بعدی
رفته و ﭘاسخ دهید . .جهت اطمینان بیشتر به تعداد سواﻻت ﭘاسخ داده خود که به صورت چشمک
زن می باشد دقت نما د .
سوال تستی ممﮑن است متن سوال نداشته باشد و به جای آن تصویر قرار داده شده باشد  .برای
بزرگنمایی تصویر سوال بر روی آن کلیک کنید .
ث ( سواﻻت تشریحی و ﭘاسخ به سواﻻت تشریحی

در این بخش مانند بخش سواﻻت تستی  ،سواﻻت تشریحی نیز یﮑی یﮑی نمایش داده میشود .
برای مشاهده بقیه سواﻻت از روشی که در بخش تستی ذکر شد استفاده نما د .
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ﭘس از مشاهده سوال و یا تصویر آن  ،با توجه به نوع ﭘاسخ و توضیحات استاد که در بخش
مﻼحظات قید گردیده است  ،از بخش ﭘاسخ به سواﻻت تشریحی به صورت متنی و یا ارسال تصویر
جواب سوال را ارسال نما د  .دقت داشته باشید جواب داده شده ) از طریق متن یا تصویر ( برای
سوال نمایش داده شده ثبت می گردد .
برای ﭘاسخ متنی ﭘیشنهاد می گردد در یک ادیتور مثل  wordو یا  Notepadجواب تایپ شده
وسپس از طریق  Copy&Pasteدر محل ذکر شده قرار گیرد . .بعد از درج ﭘاسخ در محل مورد نظر
بر روی دکمه ثبت کلیک نموده تا ﭘاسخ ثبت شد را از سامانه دریافت کنید  .ﭘس از ثبت ﭘاسخ می
توانید از همین محل جهت ویرایش ﭘاسخ خود استفاده نما د .
برای ﭘاسخ از طریق آﭘلود می توانید ﭘس از تهیه عﮑس ) از طریق موبایل یا اسﮑنر ( بر روی انتخاب
فایل در بخش ارسال تصویر ﭘاسخنامه کلیک نموده و فایل تصویر مورد نظر را انتخاب و یا عﮑس
بگیرید  .ﭘس از انتخاب فایل تصویر  ،فایل شما مستقیما به سامانه ارسال شده و نیاز به تا د
دیگری ندارد  .توجه بفرما د همزمان می توانید تا ده تصویر را برای آﭘلود در هر بار کلیک بر روی
دکمه انتخاب فایل ،انتخاب کنید .

نﮑته مهم  : ۱ﭘس از انتخاب فایل صبر کنید تا فایل شما به صورت کامل آﭘلود گردد  .ﭘس از آﭘلود
کامل باید تصویر آﭘلود شده خود را در بخش لیست تصاویر ارسال شده  ،مشاهده نما د  .در غیر
اینصورت مجدد آﭘلود نما د .
نﮑته مهم  : ٢ﭘس از اینﮑه تصویر خود را ارسال نموده و در بخش تصاویر ارسال شده مشاهده
نمودید با کلیک بر روی آن در اندازه واقعی مشاهده نموده و از واضح بودن تصویر ارسالی مطمﺌن
شوید .
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در صورتی که تصویر شما اشتباه ارسال شده و یا واضح نیست با کلیک بر روی ضربدر قرمز در گوشه
سمت چپ باﻻی تصویر می توانید آن را حذف نموده و دوباره بارگذاری نما د .
در بخش سواﻻت تشریحی مانند سواﻻت تستی به تعداد سوال ﭘاسخ داده شده که به صورت
چشمک زن نمایش داده می شود دقت نموده تا ارسال سواﻻت مطمﺌن شوید .

مرحله آخر  :پايان و خروج از آزمون
ﭘس از اتمام زمان آزمون به صورت اتومات از صحفه آزمون خارج می شوید  .در صورتی که قبل از
ﭘایان زمان آزمون ﭘاسخ به سواﻻت شما به اتمام رسید بر روی کلید خروج کلیک کرده و خارج شوید
و یا اینﮑه مرورگر خود را ببنید  .توضیح اینﮑه ﭘس از ﭘایان زمان آزمون به هیچ عنوان امﮑان ورود
مجدد به آزمون وجود نخواهید داشت .

اداره فناوري اطﻼعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسﻼمي بيرجند

