راهنماي شركت در آزمون در سامانه سام  ،ويژه دانشجويان
ويرايش  - 1ﺗﻬيﻪ ﺷﺪه در مركز آموزﺷﻬاي مجازي و آزاد  ،با همكاري مركز فﻨاوري اطﻼعات
-1وارد سامانﻪ سام ﺷﺪه و درس مورد نظر را انتخاب نماييﺪ.
-2در صفحﻪ درس مورد نظر ،بخش مربوط بﻪ آزمون را بيابيﺪ و بر روي ليﻨك آزمون كليك كﻨيﺪ.ﺗوجﻪ نماييﺪكﻪ ﺗﻨﻬا در ﺗاريخ و ساعت اعﻼم
ﺷﺪه براي آزمون  ،ليﻨك ورود بﻪ آزمون فعال خواهﺪ بود و در خارج از زمان مجاز ،در صورت كليك بر روي ليﻨك آزمون  ،پيام " اين آزمون در
حال حاضر در دسترس نيست" را دريافت خواهيﺪ كرد.

-3در صفحﻪ باز ﺷﺪه  ،بر روي "ﺷركت در آزمون" كليك كﻨيﺪ.

صفحﻪ جﺪيﺪي باز ﺷﺪه و محﺪوديت زماني آزمون را يادآوري مي كﻨﺪ .براي ﺷروع آزمون ،روي "ﺷركت در آزمون" در اين صفحﻪ كليك كﻨيﺪ.
ازاين لحظﻪ آزمون ﺷما رسما آغاز مي گردد و ﺷمارش معكوس زماني ﺷروع مي ﺷود.

 -4سئواﻻت يك بﻪ يك براي ﺷما نمايش داده مي ﺷود )هر سئوال در يك صفحﻪ مجزا( .در مورد سواﻻت چﻨﺪ گزيﻨﻪ اي )ﺗستي( متن سوال
و گزيﻨﻪ ها را با دقت مطالعﻪ كرده و گزيﻨﻪ صحيح را انتخاب نماييﺪ .بﻪ ﺗعﺪاد سئواﻻت و زمان كل آزمون ﺗوجﻪ كرده و زمان مﻨاسبي را براي
پاسخگويي بﻪ هر سئوال صرف نماييﺪ .ﺗا زماني كﻪ با كليك كردن بر روي "صفحﻪ بعﺪ" از صفحﻪ سئوال خارج نشﺪه ايﺪ ،مي ﺗوانيﺪ با كليك
كردن بر روي "پاك كردن جواب" )در قسمت زير گزيﻨﻪ ها( پاسخ خود را پاك كرده و گزيﻨﻪ ديگري را انتخاب نماييﺪ.

ﺗوجﻪ نماييﺪ كﻪ اگر آزمون به صورت »پاسخگويي ترتيبي« طراحي شده باشد ،پس از خروج از صفحه هر سﺌوال ،ديگر بازگشت
به آن و يا تغيير جواب امكان پذير نخواهد بود؛حتي اگر هيچ گزينه اي را در آن سﺌوال انتخاب نكرده باشيد.

در قسمت سمت راست صفحﻪ در بخش "راهبري آزمون" اطﻼعات مفيﺪي طبق ﺷكل زير نمايش داده مي ﺷود .اگر قسمت نماد سواﻻت پاسخ
داده ﺷﺪه و نشﺪه در اين بخش قابل كليك نيست ،بﻪ اين معﻨي است كﻪ آزمون از نوع »پاسخگويي ﺗرﺗيبي« است.

 -5در سواﻻت ﺗشريحي ،بستﻪ بﻪ نظر طراح آزمون پاسخگويي بﻪ صورت ﺗايپ مستقيم پاسخ در كادر مربوطﻪ و يا ارسال )آپلود( فايل )و يا
هردو( خواهﺪ بود.

آپلود فايل
اگر گزيﻨﻪ آپلود فايل انتخاب ﺷود صفحﻪ زير ظاهر مي ﺷود كﻪ اجازه انتخاب فايل را بﻪ ﺷما مي دهﺪ .ﺗوجﻪ نماييﺪ كﻪ ﺗعﺪاد ،نوع و حجم فايل
مجاز براي آپلود ﺗوسط طراح آزمون ﺗعيين مي گردد و در صورت انتخاب فايل نامﻨاسﺐ  ،پيغام خطايي نمايش داده مي ﺷود و فايلي ارسال
نخواهﺪ ﺷﺪ.

 -6پس از پاسخ گويي بﻪ آخرين سئوال  ،بر روي "اﺗمام آزمون" )در قسمت پايين ،سمت چپ صفحﻪ ( كليك كﻨيﺪ.
صفحﻪ جﺪيﺪي باز مي ﺷود و سامانﻪ گزارﺷي از وضعيت پاسخ هاي ﺷما ارائﻪ مي كﻨﺪ .كليك بر روي »بازگشت و ادامﻪ آزمون« ﺷما را بﻪ صفحﻪ
آخرين سوال بر مي گردانﺪ.

براي اﺗمام آزمون  ،در پايين اين صفحﻪ بر روي "ثبت همﻪ پاسخ ها و اﺗمام آزمون" كليك كﻨيﺪ .در صفحﻪ ﺗاييﺪ باز ﺷﺪه مجﺪدا بر روي "ثبت
همﻪ پاسخ ها و اﺗمام آزمون" كليك كﻨيﺪ.

آزمون ﺷما بﻪ پايان رسيﺪه است! در صفحﻪ باز ﺷﺪه بر روي »بازگشت بﻪ درس« كليك كﻨيﺪ .موفق باﺷيﺪ.

