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 نکات فنی

 اینترنت خود مطمئن شوید. ۀبستحتما قبل از شروع آزمون از حجم  .1
  .از اینترنت پرسرعت و پایدار استفاده شود .2
 استفاده شود. )ترجیحا فایرفاکس( کروم و یا گوگل از آخرین نسخه مرورگرهای فایر فاکس  .3
مرورگوورب برنامووه دیرووری روی دسووتراه بوواز نباشوود. ایوون کووار بوورای جسوووگیری از کنوود شوودن سوورعت  ۀپنجوور در طوووز زمووان آزمووون بووه جوو   .4

 .دستراه الزم است
باشوود و مسوو بیت بووروز هرگونووه م وو ل در مووورد تاییوود فنوواوری نمم از گوشووم موبایوولب تبسووت و یووا هوور دسووتراه هوشوومند دیرووریاسووتفاده  .5

 باشد.های مذکور برعهده شخص دان جو مماهاستفاده از دستر
 .کندب در حد مطسوب باشدتاپ یا کامپیوتری که دان جو برای آزمون از آن استفاده ممسرعت دستراه بپ .6
شووودب از شووارد بووودن و سووابم بووودن بوواطری آن مطمووئن شوووید تووا  نان ووه در طوووز توواپ اسووتفاده ممبهتوور اسووت در یووورتم کووه از بپ .7

 .قطعم برق مواجه شدید م  سم پیش نیایدزمان آزمون با 
 .آپ )پ تیبان( برای مثاز موبایل در دسترس باشددر زمان برگ اری آزمون حتم االم انب اینترنت بک .8
%( نرووه 100نرموواز ) هاب در زمووان برگوو اری آزمووون زوم مرورگوور خووود را روی حابووتهای متفوواود دسووتراهبووا توجووه بووه رزوبوشوون .9

 .دارید
ورود بووه سووامانه  کننوود در برخووم از سوواعاد روز ام ووانمحوودودی از دان ووجویان محترمووم کووه از اینترنووت مخووابراد اسووتفاده ممتعووداد  .10

از اینترنووت دیرووری در زمووان آزمووون اسووتفاده کننوود و یووا  (حتمووا)شووود م وواهده دروس  را ندارنوودب بووه ایوون دان ووجویان اکیوودا تویوویه مم
 .ه باشندپیش بینم  اینترنت پ تیبان را داشت

 یفحاد در پایین سواالد استفاده شود.  ۀشمار ( در مرورگر استفاده ن ود و برای مرور در یفحاد از جدوز Backاز دکمه بک ) .11



 هاآزمونشرکت در  نحوه

 شوید.وارد  http://lms.qhu.ac.ir: به آدرس (LMSمودز ) سامانه درابتدا الزم است با نام کاربری و رم  عبور خود  .1
و یووا در ) کنیوود اسووتفاده موون خووانرم یووفحه راسووت سوومت دروس بیسووت از هووابآزمون بووه ورود بوورای «خووانرم موون یووفحه»در  .2

مورد نظر کسیک کورده و سوپس در پنجوره بواز شوده  آزمووون درس  شناسوونامهآی وون بوور روی « درس هووای موون»بوواکس 
 (روی عنوان آزمون درس کسیک کنید.

 کسیک کنید.« آزمون سند شناسی»بایست بر روی عنوان مم« سند شناسم»مثاز: برای شرکت در آزمون درس 

 
 شود.آزمون برای شما نمایش داده ممعنوان آزمونب توضیحاد مربوط به  ک بر رویکسیپس از  .3

آزمووون وارد شووده و از پووان ده دقی ووه پوویش از سوواعت شووروع هوور آزمووونب بووه یووفحه مربوووط بووه آن ضروریسووت ن تووه مهووم: 
اطالعوواد و توضوویحاد مختروور مربوووط بووه آزمووون و هم نووین راه ارتبوواطم بوورای رفووی م وو الد احتمووابم در حووین آزمووونب مطسووی 

توانیوود از کسیوود )تووازه کووردن( کنیوود. بوورای انجووام سووریی ایوون کووار مم« refresh»و راس سوواعت شووروع آزمووون یووفحه را  شوووید.
 فاده کنید.بر روی کیبورد است F5میانبر 

 

http://lms.qhu.ac.ir/


 .کنید و وارد آزمون شویدضمن مطابعه دقیق توضیحادب گ ینه شروع آزمون را کسیک  .4

 
شوده بورای هور آزموونب بوا توجوه بوه تعوداد سوواالد در نظور گرفتهکوه  شوودآزموون بوه شوما نموایش داده مم االددر این مرحسه سو  .5

 باشد.ممر شود متغییش داده ممتعداد سواالتم که در هر یفحه نما
در پووایین آخوورین سووواز موجووود های نمووایش داده شووده در هوور یووفحهب از  ( یووحیم مربوووط بووه سووب پاسوو) )گ ینووهپووس از انتخووا .6

االد   بودین ترتیوس سوو و االد یوفحه بعود بوه شوما نموایش داده شوود  توا سوو کسیوک کنیود« اداموه»در هور یوفحهب بور روی دکموه 
 .را تا آخرین یفحه پاس) دهید

کووه در انتهووای هوور یووفحه و بووه « راهبوور آزمووون»توانیوود در بوواکس ممو جابجووای بووین سوو االد  االدتعووداد سوو  رای م وواهده بوو .7
 یورد ثابت وجود دارد استفاده کنید و با کسیک بر روی هر س از بر روی یفحه مورد نظر آن س از هدایت شوید.

 شود.ممنمایش داده « راهبر آزمون»آزمون همواره در باکس « زمان باقیمانده» .8
خووودب دهم بووه سوو االد و تروومیم بوور بووه اتمووام رسوواندن آزموندر هوور زمووان و در هوور یووک از یووفحاد در یووورتم کووه پاسوو) .9

 کسیک کنید.« اتمام آزمون»بر روی گ ینه « راهبر آزمون»توانید در باکس مم
و تغییوور احتمووابم پاسوو) بوورای مراجعووه مجوودد بووه آن بوورای بررسووم مجوودد « گووذاری سوو ازعالمت» در یووورتم کووه نیوواز بووه .10

کسیووک کنیوود. در  در سوومت  ووپ یووفحه بوور روی عالمووت پوور م سوو از م ابوول هوور توانیوود از بوواکس مم بداشووتید خووود
بوواکس شووماره آن و بوور روی « راهبوور آزمووون»گووذاری را در بوواکس توانیوود توواثیر عالمتممسوو از گووذاری هوور عالمت یووورد

 س از م اهده کنید.

 



ای کوووه در آن دهم بوووه سوووواالد و کسیوووک بووور روی دکموووه اداموووه در آخووورین یوووفحه سووو االد بوووه یوووفحهپوووس از پاسووو) .11
 وجود دارد نمایش داده خواهد شد. (به سواالد دهمای از نتایج )گ ارش مخترری از وضعیت پاس)خالیه

 کنید.را کسیک « بازگ ت به آزمون»توانید دکمه آزمون را داشتید مم  نان ه به هر دبیل نیاز به بازگ ت به یفحاد .12
بوور روی دکمووه بایسووت خووودب ممتروومیم بوور بووه اتمووام رسوواندن آزموناالد و   بووه همووه سوو دهمرد اطمینووان از پاسوو)در یووو  .13

 کسیک کنید.« امتحانثبت همه و اتمام »

 
 )گ ینووه(های ثبووت شووده گونووه تغییوور در پاسوو)ام ووان هی « امتحووانثبووت همووه و اتمووام » ۀقووت کنیوود پووس از انتخوواب دکموود .14

بوور روی  ایوودهایم کووه ثبووت کردهو یووا تغییوور پاسوو) بووذا در یووورد انروورام و تروومیم بوور موورور مجوودد ت.وجووود نخواهوود داشوو
 کسیک کنید.« انررام»گ ینه 

 

گونووه و دیرور ام وان هی  های خوود را مورور کنیوودانیود پاسوو)تو ممیورفا  «امتحووانثبووت هموه و اتموام » ۀپوس از انتخواب دکمو .15
 های ثبت شده وجود ندارد.تغییر در پاس)

ها بووه یووفحه»نمووایش های ثبووت شووده در یووک یووفحهب و یووا در ایوون یووفحه ام ووان تنظوویم موورور کسیووه سوو االد و پاسوو) .16
 وجود دارد.« یورد جداگانه

 بعد منت ل خواهید شد. با کسیک بر روی گ ینه اتمام مرور بر روی یفحه .17



 
توانیوود نتیجووه ذیوول ممدر یووفحاد فوووق و هم نووین در یووفحه « بووازه آزمووون»پووس از اتمووام الزم بووه توضوویم اسووت یوورفا  .18

 دهم )یحیم و یا نایحیم( و نمره آزمون خود را م اهده کنید.پاس)

 

 



 مدت زمان و بازه زمانی آزمون

ها و رائووه دروس )اسوواتید محتوورمب سوورگروهتوسووط اداره ا بوودیهم اسووت کسیووه شوورایط و ضوووابط خووار مربوووط بووه هوور آزمووون .1
 های مربوط به هر درس در سامانه مودز ارائه شده است.اطالعیهاز طریق  آموزشیاران گرامم(

ی وجووود نداشووته و ارائووه نخواهوود شوود و بووا توجووه بووه اخترایووم بووودن سووواالد آزمووون بوورای هوور دان ووجوب کسیوود آزمووون واحوود .2
 اتمام بازه آزمون نمایش داده خواهد شد. نتیجه آزمون برای هر دان جوب پس از

 هر دان جو یرفا ی بار ام ان شرکت در هر آزمون را دارد. .3
)در یووورد نیوواز بوورای دروس  اسووتدر نظوور گرفتووه شدهثانیووه  90 فوور بووه یووورد پیش پاسووخرویم بووه هوور سووواز موودد زمووان .4

زموان آزمووون بووه موودد باشوود و مسوواز نم همووانزمووان محودود بووه  نیوا کووه خوارب موودد زموان مووذکور تغییوور داده خواهود شوود(
 .دان جو بحاظ خواهد شد یبرا میورد کس

توانوود مخواهوود بووود و دان ووجو م  ووهیدق 15سووواز داشووته باشوودب  10کووه  مآزمووون ی: موودد زمووان در نظوور گرفتووه شووده بوورامثوواز
 90هوور سووواز ) یزمووان در نظوور گرفتووه شووده بوورا و ...ب بووذا  ووهیدق 2سووواز  4 یوقووت برووذارد و بوورا  ووهیدق 3سووواز  کیوو یبوورا
 باشد.معهده دان جو م رمدد زمان آزمون ب تیر یو مدنبوده ( مختص به آن سواز هیثان

 فعوواز شوودن آزمووون باشوود کووه ایوون بووازه زمووانم ازمم ب یووک و نوویم برابوور موودد زمووان آزمووونهوور آزمووونبووازه زمووانم فعوواز بووودن  .5
بوه مودد یوک و نویم برابور فریوت شورکت  ب وود آزمووناز هور زموان وارد  دان وجو و این بودان معنوا نیسوت کوه شود.محاسبه مم

 از ساعت فعاز شدن آزمون خواهد بود.  بیست و دو دقی ه و سم ثانیهدر مثاز فوق بازه زمانم آزمون  .دارددر آزمون را 
 ن فریت رم  عبور خود در سامانه مودز تغییر دهید.ها و اطالعاد در اوبیبرای حفظ امنیت هر  ه بی تر در آزمون .6

 

 تذکر مهم

هرگونووه اسووتفاده از کتووابب جوو وهب نمونووه سوووازب یووا موووارد م ووابه حووین برگوو اری آزمووون و هم نووین بووه اشووترا  گذاشووتن سووواالد 
بوووده و تخسوو  نآزمووون بوورای افووراد دیروور  ووه بووا نیووت رسوویدن بووه جووواب سووواالد و  ووه بووا قروود کمووک بووه دیرووران قانونووا مجوواز 

م دان ووراه موضوووع در کمیتووه ان ووباط بهوواو در یووورد اطووالع مرکوو  از هرگونووه تخسوو  و یووا ت سووس در آزمون شووودمحسوووب مم
 مطرح و بررسم خواهد شد و عواقس ناشم از آن به عهده دان جو و یا دان جویان متخس  خواهد بود.

 


