
  پايان ترمراهنماي شركت در آزمون 
كالس آنالين (  Adobe Connectو  LMSسامانه ي هر دو  براي شركت در آزمون مي بايست راس ساعت تعريف شده در گلستان, در 

به صورت صوتي و تصويري توسط استاد انجام ميشود, لذا   Adobe Connectدر محيط  احراز هويتالزم به ذكر است  حاضر شويد. درس)
  الزامي است. تست صحت عملكرد آن پيش از ايام امتحاناتتجهيز سيستم به ميكروفون و دوربين و 

  آزمون به يكي از شيوه هاي زير برگزار خواهد شد:

  )lmsي امتحانات كتبي (در سامانه

 مستقيما در خود سامانه بايد پاسخ ها  : تستيLMS .درج شود  
  بخش تستي در سامانه  : تشريحي –تستيLMS  به يكي از سه روش و بخش تشريحي بنا به توصيف درج شده در زير آزمون

 زير صورت مي پذيرد.

 "محل ارسال پاسخ سواالت تشريحي "صفحه ي اصلي درس در قسمت  بارگذاري فايل در .1

 براي استاد محترم  ارسال فايل .2

 هر سوال  در قسمت پايين LMSتايپ در خود سامانه ي  .3

  
 بنا به توصيف درج شده در زير آزمون به يكي از سه روش زير صورت مي پذيرد. : تشريحي 

 "محل ارسال پاسخ سواالت تشريحي"بارگذاري فايل در صفحه ي اصلي درس در قسمت  .1

 ارسال فايل براي استاد محترم  .2

 در قسمت پايين هر سوال LMSتايپ در خود سامانه ي  .3

  

در مورد پاسخ به آزمون هاي تشريحي چنانچه قرار به بارگذاري فايل باشد مي بايست حتما صورت سوال در فايل مربوطه *****
 *****درج شود.مجددا 

  ):Adobe Connectامتحانات شفاهي (در 

چنانچه آزمون به صورت شفاهي و به درخواست استاد درس به صورت صوتي و تصويري برگزار گردد دانشجو 
 ابزارهاي زير دسترسي داشته باشد. يكي ازمي بايست به 

 .گوشي مجهز به دوربين و هندزفري كه صحت عملكرد آن در محيط ادوب كانكت به تاييد رسيده است 

  هندزفري كه صحت عملكرد آن در محيط ادوب كانكت به تاييد رسيده است.تبلت مجهز به دوربين و 

  كامپيوتر شخصي كه با دوربين و هدست مجهز به ميكروفون تجهيز شده و صحت عملكرد آن قبال به تاييد
 رسيده است.

 لپ تاپ مجهز به ميكروفون و دوربين داخلي و يا خارجي كه صحت عملكرد آن قبال به تاييد رسيده است. 

  براي جلوگيري از به هم ريختگي حروف در زمان تايپ فارسي و يا استفاده در كامپيوتر  نصب كيبورد متناسب
 "ي"براي تايپ حرف   Shift+xاز كليدهاي 


