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 بسمه تعالی

 

  

 زیر را مطالعه نمایید: هاینکات ضروری و توصیهمجازی، برخط/شرکت در آزمون دانشجوی گرامی، جهت 

 های ضروری  قبل از شرکت در آزمون:توصیه

آموزش مجازی به  پیش یا پس از مطالعه این راهنما لطفا فیلم آموزشی مربوط به نحوه شرکت در امتحانات برخط را که در صفحه اول سایت .1

رس بارگذاری شده است مالحظه بفرمایید. برای دریافت برنامه امتحانی خود به سامانه گلستان به آد  atu.iranlms.orgآدرس

https://ems.atu.ac.ir .مراجعه نمایید 

 هایی جهت امنیت کاربران:توصیه      

دهید. در صورتیکه رمز شما در اختیار الخصوص در ایام امتحانات در اختیار دیگران قرار نگاه و علیرمز عبور سامانه آموزش مجازی را هیچ .2

 دیگران باشد مسئولیت هرگونه سوء استفاده و مشکالت بوجود آمده بر عهده دانشجو خواهد بود.

ران در ایام امتحانات جهت جلوگیری از فراموشی رمز عبور، آن را در جایی یادداشت کنید. قابلیت بازیابی رمز عبور به جهت حفظ امنیت کارب .3

 لذا پیش از امتحانات بررسی نمایید که در ورود به سامانه مشکلی نداشته باشید. مسدود است

 کند؛ لذا اگر با پیام ورود نامعتبر مواجه هستید ممکن است به دالیل زیر باشد:دقت کنید که سامانه هیچ حساب کاربری را مسدود نمی .4

 اید.الف( رمز را اشتباه وارد کرده

 برد شما فارسی است.ب( کی

 ج( کپس الک روشن است.

رمز عبور جدید به  دقت داشته باشید که در ایام امتحانات مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه به دلیل امنیت شما کاربران، به هیچ عنوان .5

 کاربری نخواهد داد. بنابریان مسئولیت عدم ورود بر عهده دانشجو خواهد بود.

رفا با یک دستگاه صبه دلیل امنیت سیستم و کاربران بسته خواهد شد؛ بنابراین حه امتحانات دو دستگاه به صفدر روزهای آزمون، ورود با  .6

 توانید وارد شوید.می

 های عمومی شرکت در آزمون:توصیه 

رم اخذ ترا در این « مدیریت کسب و کارهای کوچک»شوید. یعنی اگر درس  آزمون درسبرای شرکت در آزمون هر درس باید وارد صفحه  .7

در روز چهارشنبه شوید. آزمون دروس «  ت کسب و کارهای کوچکمدیریآزمون »اید جهت شرکت در آزمون این درس باید وارد صفحه کرده

مونی نخواهند امتحانات دانشجویان دکتری حضوری است بنابراین در سامانه آزبرای دانشجویان قابل رویت خواهد شد.  1400دی ماه  22

 د.دی

ها، موارد را به پشتیبان سامانه )از طریق گفتگوی آنالین( اطالع دهید. پیش از تماس، از محروم نبودن در صورت مشاهده مغایرت در آزمون .8

 خود در امتحان مورد نظر از طریق دانشکده اطمینان حاصل کنید.

 آزمون را ببینید. درمون، صفحه را رفرش کنید تا لینک شرکت پانزده دقیقه قبل از شروع امتحان وارد صفحه آزمون شوید. در زمان شروع آز .9

از طریق صفحه درس « چت متنی»تید در طول آزمون وارد ها( با استاد درس در ارتباط نیسهای اجتماعی )گروهدر صورتی که در سایر شبکه .10

شود تاکید می د درس بابت آزمون دارید( است.د. این چت روم محلی برای پرسش و پاسخ )در صورتی که سوالی از استایشو)و نه آزمون( 

مون مورد نظر آزمون. پانزده دقیقه قبل از شروع امتحان در چت روم آز یشوید و نه صفحه صفحه درسبرای ورود به چت روم باید وارد 

 حضور داشته باشید.

ر شود، دانشجو در جلسه امتحان با دانشجو برقراچنانچه استاد یا کارشناس آموزش )ناظر امتحان( تشخیص دهد که ارتباط تصویری فوری  .11

مقتضی است در  را داشته باشد . لذا همان درس لینک جلسه آزادمی بایست نسبت به این امر اقدام نماید و آمادگی الزم جهت حضور در 

 ه است.ایجاد شد حه درسصفپوشش رسمی دانشگاه توسط دانشجویان رعایت شود. لینک جلسه آزاد در  ،هنگام برگزاری جلسات امتحان

زمان دارید حتما با اگر دو امتحان )یا بیشتر( هماز چند روز قبل، تاریخ و ساعت دقیق آزمون های خود را از سامانه گلستان چک نمایید.  .12

 آموزش دانشکده تماس بگیرید.

ع سواالت، مدت زمان آزمون، کنید. نکاتی مثل نواند توجه پیش از شروع امتحان به دستورالعملی که اساتید محترم در صفحه آزمون نوشته .13

 ند.نحوه پاسخ دهی و ... در این دستورالعمل نوشته شده است. البته ممکن است برخی اساتید دستورالعمل خاصی ننوشته باش
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 های مهم کاربری:توصیه

ا حد امکان از گوشی تلپ تاپ یا کامپیوتر شخصی استفاده کرده و  ، ترجیحاً ازدهیپاسخ جهت شرکت در آزمون به منظور سهولت در فرآیند .14

 تواند برای سواالت تستی مناسب باشد.موبایل استفاده نکنید. البته گوشی می

اده طمئن و پایدار استفتوجه داشته باشید که مدت زمان آزمون شما محدود است بنابراین به منظور جلوگیری از اختالل در آزمون از اینترنت م .15

شی تلفن همراه برای منزل یا محل کار و گو wifiدسترسی به دو منبع مطمئن اینترنت داشته باشید )به عنوان مثال  ،نمایید. در صورت امکان

 اپراتورهای همراه(.  4Gمندی از اینترنت بهره

جهت ذخیره شدن  دهید. از این بابت نگران نباشید.ار را ادامه توانید به آزمون برگردید و کاگر اینترنت شما در طول آزمون قطع شود می .16

 کلیک کنید.« صفحه بعد»ی خها دقت داشته باشید که باید یا آزمون را تمام کنید و یا روی گزینهپاس

فحات های صی پاسخ. بنابراین در زمان قطع شدن اینترنت کلیههاستی پاسخبه منزله ذخیره «صفحه بعد»ی ها کلیک روی گزینهدر آزمون .17

 قبلی ذخیره شده و جای نگرانی نیست.

 قبل از شروع آزمون حجم اینترنت و اطمینان از اتصال را بررسی نمایید. .18

 در صورت امکان یک دستگاه دیگر که متصل به اینترنت باشد جهت مواجهه با مشکل در دسترس شما باشد. .19

 .خود اطمینان حاصل کنید از شارژ کامل دستگاه .20

 استفاده نمایید. Firefoxو  Chromeبرای شرکت در آزمون از نسخه های به روز مرورگرهای  .21

 و یا غیره(. Adobe Readerبرروی سیستمان نصب باشد )افزار مناسب نرم PDFهای برنامه خواندن فایل .22

را در سامانه کپی کنید. به این ترتیب پاسخ سواالت ها ها را در فایل وورد تایپ و سپس پاسخشود ابتدا پاسخها تشریحی پیشنهاد میدر آزمون .23

 را همواره خواهید داشت و در صورت بروز مشکل به آنها دسترسی دارید.

 

 هایی که این امکان وجود دارد:هایی برای ارسال فایل و عکس در آزمونتوصیه

 قلم و کاغذ در دسترس شما باشد. .24

اسخ به این شکل ذی خود برای بارگذاری در امتحانات دارید )برای برخی امتحانات روش پاگر نیاز به گرفتن عکس از دست نوشته های کاغ .25

 است( تالش کنید عکس خوانا و شفاف باشد.

ین کار به ا .نمایید استفاده گوشی در CamScanner مانند یهایبرنامه از یا کنید کم را آن حجم حتما ،پاسخ از عکس گرفتن صورت در .26

 سرعت آپلود شما کمک موثری خواهد کرد.

. نویسیدب را سوال هر یشماره و سوال صورت ،خود مشخصات برگه/صفحه هر ویر حتما گیریدمی عکس خود پاسخ یبرگه از که صورتی در .27

 ار ساده خواهد شد.ایشان بسیدهنده برای با این کار پس از دانلود پاسخ سواالت توسط استاد محترم درس، تشخیص پاسخ و پاسخ

 فضای گوشی خود را به جهت گرفتن عکس از دست نوشته های کاغذی خود خالی نمایید. .28

 

 

ی روی سایت با های اعالم شدهو یا شماره امکان گفتگوی آنالیندر صورت بروز مشکل از طریق 

 کارشناسان ما در ارتباط باشید.
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 ها پایان ترمنحوه شرکت در آزمون

ری و کلمه عبور( را مراجعه نموده و اطالعات کاربری خود ) نام کارب /https://atu.iranlms.orgابتدا به آدرس اینترنتی 

 وارد سامانه شوید.و  کنیدوارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقت کنید  درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.آزمون کلیک نموده و  کیلومتر شمار )میزکار( ن وآیکبرروی در صفحه میزکار 

 به ازای هر درس شما یک آزمون ساخته شده است. 

 

 

در پایین صفحه گزینه نمایش  نشوند لذادر یک صفحه مشاهده  است ممکن است همگیهای شما زیاد اگر تعداد دروس و آزمون

 قرار دهید. «همه»را روی 
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دقت مطالعه  بیان شده است را باکه توضیحاتی  ضروری استقبل از شرکت در آزمون و به آزمون درس مورد نظر پس از ورود 

 فرمایید.

 

 

 

 

 بعد از باز شدن آزمون پیام زیر را خواهید دید: در زمان تعیین شده برای آزمون، صفحه را رفرش کنید.

 

  

 توضیحات آزمون را مطالعه نمایید.

 تاریخ آزمون

زمان  طول مدت

 آزمون

اگر زودتر و یا دیرتر از زمان آزمون مراجعه 

 کنید این پیام را خواهید دید

یعنی شما فقط یک 

بار مجاز به شرکت و 

 اتمام آزمون هستید 
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ت پاسخ دهید. آن کلیک نمایید و سپس به سواال روی را خواهید دید. «آزمون شرکت در»از مشاهده جزئیات آزمون گزینه  پس

 ه نمایید.الزم به ذکر است در بخش راهبری آزمون مدت زمان آزمون و وضعیت پاسخگویی به سواالت را می توانید مشاهد

 

سوال  2ه صورت پیش فرض روی ب-اند)بسته به تنظیماتی که استاد درس انجام دادهچند سوال ممکن است یک یا در هر صفحه 

توانید قبل از اتمام به یک سوال پاسخ نداده باشید می الزم به ذکر است در صورتی که .برای شما نمایش داده شود( قرار دارد

ارگشت به عقب بو  )در صورتی که استاد در آزمون این امکان را به شما بدهد به آن برگشته و پاسخ دهید ازمان آزمون مجدد

 اب نمایید.را انتخ «ثبت پاسخ ها و اتمام آزمون»از اطمینان کامل از ثبت پاسخ ها گزینه و در پایان بعد  (باز باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

د را انتخاب نمایی «ثبت پاسخ ها و اتمام آزمون»گزینه نکته : در صورتی که 

 .استدیگر امکان تغییر وجود ندارد و به منزله تایید نهایی 

. در یدخود امکان بازگشت به صفحه قبل را غیرفعال نما تشخیصبنا به  استاد درس نکته: امکان دارد

  شما دیگر امکان بازگشت و پاسخ به سواالت صفحه قبل را نخواهید داشت. این حالت

 مورد را از استاد درس سوال کنید.این 

اسبه مح در حین پاسخگویی مدت زمان آزمون به پایان برسد اطالعات تا جایی ذخیره ونکته : در صورتی که 

اید و برروی می گردد که به صفحه بعد منتقل شده باشید. به طور مثال اگر به سواالت صفحه اول پاسخ داده

اید و سپس در حین پاسخگویی به سواالت صفحه دوم گزینه صفحه بعد کلیک کرده و وارد صفحه دوم شده

وط به لیک نکرده باشید پاسخ های مربزمان آزمون شما به پایان برسد تا زمانیکه برروی دکمه صفحه بعد ک

 گردد.صفحه دوم شما ذخیره و محاسبه نمی

ر نمایید تا د تایپبرای سواالت تشریحی، پاسخ های خود را به صورت تایپ شده در محل دیگری نکته : 

 صورت بروز مشکل بدون نیاز به تایپ مجدد در دسترس شما باشد.
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 انواع سواالت

 ممکن است طرح شده باشد که عبارتند از:رایج در آزمون شما بنا به صالحدید استاد محترم چند نوع سوال 

توانید کنید درست است میای که احساس میکه به راحتی با کلیک بر روی گزینهای )تستی(: سواالت چندگزینه .1

 پاسخ دهید.

توانید پاسخ را در آنجا برای سواالت تشریحی شما یک باکس پاسخ در نظر گرفته شده است که میسواالت تشریحی:  .2

اند که به جای تایپ بنویسید. برخی اساتید محترم امکان ارسال فایل را جهت پاسخگویی به سوال برای شما فعال کرده

 کند( مشخصتواند نوع فایل ارسالی را نیز ی)استاد محترم مقادر خواهید بود فایل تایپ شده، عکس دست نویس و ... 

 را در جای مورد نظر ضمیمه نمایید. در این خصوص حتما از استاد درس خود سوال نمایید.

و شما با کلیک بر روی  اندبرخی اساتید محترم مجموعه سواالت خود را در سامانه بارگذاری کردهمجموعه سواالت:  .3

 هید.توانید سواالت را دانلود کرده و یا از طریق باکس پاسخ و یا بارگذاری فایل به سواالت پاسخ دلینک ایجاد شده می

دهی رالعمل پاسخاستاد درس ممکن است از سایر انواع سواالت استفاده کرده باشند که از نظر دستو سایر انواع سوال: .4

 است. 3تا  1ذکر شده در بند مشابه سواالت رایج 

 نحوه مطرح نمودن سوال از استاد در چت روم:

چت  ی درس همان آزمونصفحهدر  های مجازی( با استاد درس ارتباطی نداریدها )گروهرسانپیام های اجتماعی واگر در شبکه

والی دارید سدر زمان امتحان وارد چت روم شده و اگر  ایجاد شده است. ارتباط با استادجهت  «چت متنی»ی با عنوان روم

ناظر با  توانید از استاد درس در این چت روم بپرسید. همچنین در صورتیکه به هر دلیل از شما خواسته شد که ارتباط آنالینمی

 .اییداستفاده نمتوانید از گزینه جلسه آزاد یا استاد درس داشته باشید می امتحان
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 سواالت متداول دانشجویان عزیز

 توان دید؟ها را کجا میآزمون -1

 پاسخ:

ها را بررسی کنید و در صورت وجود آزمون، به ازای هر درس شما یک آزمون قابل مشاهده است. ی آموزش مجازیسامانه ورود بهپس از 

ی دکتری حضوری است اشید که امتحانات دورهداشته بتوجه  ی آموزش مجازی اطالع دهید.مغایرت و یا هرگونه مشکل به پشتیبان سامانه

 و آزمون آنالینی برای این دانشجویان ساخته نشده است.

 راهنمای آزمون هر درس در کدام قسمت قرار دارد؟ -2

 پاسخ:

ون را که استاد ی هر آزمون، زمان باز و بسته شدن آزمون، مدت زمان آزمون و احتماال توضیح مختصری در مورد آزمپس از ورود به صفحه

 اند.اند خواهید دید. اگر توضیحی مشاهده نمی کنید به این معناست که استاد محترم درس توضیحاتی را ارائه نکردهمحترم درس تهیه کرده
 

 ا دارد؟راگر دانشجو قبل و یا بعد از زمان مشخص شده در بخش آزمون درس مراجعه نماید، آیا امکان شرکت در آزمون  -3

 پاسخ:

باشید که راس  بنابراین دقت داشته مواجه می شوید. «آزمون در دسترس نیست»ون برای شما در دسترس نخواهد بود و با پیغام آزم خیر،

 زمان تعیین شده وارد آزمون شوید.

 برای شرکت در آزمون برروی کدام گزینه در صفحه آزمون درس کلیک نماییم؟ -4

 پاسخ: 

کلیک نمایید.  «شرکت در آزمون»ینه وارد شده باشید و آزمون در دسترس باشد، آنگاه برروی گز در صورتی که در زمان مشخص شده آزمون

 کنید حتما صفحه را رفرش کنید.دقت کنید که اگر گزینه شرکت در آزمون را مشاهده نمی

 از کدام بخش میتوان تعداد سواالت و مدت زمان تعیین شده آزمون را مشاهده نمود؟ -5

 پاسخ:

الت را با توجه به زمان دانشجویان می توانند از بخش راهبری آزمون، تعداد سواالت و مدت زمان آزمون را مشاهده نمایند و پاسخگویی به سوا 

 مشخص شده مدیریت نمایند.

 آیا جهت پاسخگویی به هر سوال زمان مشخص در نظر گرفته شده است؟ -6

 پاسخ:

 ارد.به کلیه سواالت در نظرگرفته شده است و محدودیتی به ازای هر سوال وجود ندخیر، مدت زمان تعیین شده جهت پاسخگویی 

 نحوه پاسخگویی به یک سوال تشریحی چگونه است؟ -7

 پاسخ:

ز قابلیت ارسال ا -2ه صورت آنالین پاسخ خود را تایپ نمایید. می توانید ب -1شما بر اساس صالحدید استاد به دو شکل می توانید عمل کنید: 

 پاسخ برای آن یک سوال اقدام نمایید. قابلیت دوم را استاد محترم درس قبال باید در سامانه فعال کرده باشند.فایل 
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 ، چگونه میتوان آن را مشاهده نمود؟وجود داشتدر متن سوال  یدر صورتی که لینک -8

 پاسخ:

نمایند. در این حالت شما یک لینک مشاهده خواهید کرد. برخی اساتید محترم سواالت تشریحی رو به صورت مجموعه سوال بارگذاری می

شود و هده میرا انتخاب کنید. محتویات لینک برای شما قابل مشا Open New Tabابتدا برروی لینک مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه 

 ت پاسخ دهید.توانید به سواالمی

 جهت آپلود نمودن پاسخ یک سوال در قالب یک فایل چه اقدامی باید صورت گیرد؟ -9

 پاسخ: 

 استفاده نمایید و آن در محل مورد نظر آپلود کنید. Drag & Dropالف( از قابلیت 

وارد « با نام ذخیره»در قسمت فایل را انتخاب نموده و یک نام  Choose Fileکلیک کرده و از قسمت  "اضافه کردن فایل"ب( برروی گزینه 

 کلیک نمایید. «قرار دادن این فایل روی سایت»س برروی گزینه و سپ نموده 

 در صورتی که فایل پاسخ به یک سوال اشتباه آپلود شده بود، چگونه میتوان آن را حذف نمود؟ -10

 پاسخ:

 باز شده برروی حذف کلیک نمایید. ابتدا برروی فایل کلیک نموده و در پنجره 

 در بخش راهبری آزمون استوانه خالی برای هر سوال نشان دهنده چیست؟ -11

 پاسخ:

 منظور این است که به آن سوال پاسخ داده نشده است.

 در بخش راهبری آزمون استوانه نیمه پر برای هر سوال نشان دهنده چیست؟ -12

 پاسخ:

 است. شدهمنظور این است که به آن سوال پاسخ داده 

دد آیا هنگامیکه صفحه وضعیت شرکت در آزمون نمایش داده می شود و زمان آزمون به پایان نرسیده باشد، میتوان مج  -13

 به تغییرات در پاسخ مبادرت کرد؟

 پاسخ:

 زمون برگردید.به آ« بازگشت و ادامه آزمون»روی گزینه در صورتی که زمان آزمون به اتمام نرسیده باشد شما می توانید با کلیک بر

 کلیک نمود؟ «ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون»چه زمانی می بایست برروی گزینه  -14

 پاسخ: 

لیک کرده و در ک «ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون»هنگامی که مطمئن هستید که می خواهید آزمون را به اتمام برسانید برروی گزینه 

 پنجره باز شده نیز مجدد اتمام آزمون را می بایست تایید نماید.
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 ؟شوندا ذخیره میهپاسخبرخی از سواالت پاسخ داده شده باشد و اینترنت قطع شود، آیا  اگر -15

 پاسخ: 

عنوان  چیبه ه د،ینیب یشما قطع شد و هنوز صفحه آزمون را م نترنتیامتحان( ا یآزمون )در بازه زمان نیکه در ح یدر صورت

اما در  دیآزمون را ادامه ده دیتوان یوصل خواهد شد و م نترنتیسامانه به ا نترنتیچون با وصل شدن ا دیصفحه را رفرش نکن

 .بعد( حذف خواهد شد ای)و نه صفحات قبل و  آن صفحه التسوا یصورت رفرش صفحه، پاسخ ها

 با آرزوی موفقیت 

 معاونت آموزشی

 مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه


