قابل توجه دانشجویان گرامی
راهنمای شرکت در امتحانات پایان ترم به صورت غیر حضوری

نکته  :دا نشجویان گرامی توجه داشته باشید برای شرکت در آزمون پایان ترم حتما از قبل کارت ورود به جلسه را
دریافت کنید .
در صورت عدم دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شما مورد اعتبار واقع نمی شود و تصحیح نمی گردد.
 -1وارد سایت میرداماد شوید

 -2در قسمت سیستم آموزش مجازی بر روی "برای ورود به سیستم آموزشی کلیک کنید" بروید و کلیک کنید.

 -3در این مرحله اگ ر از گوشی موبایل استفاده می کنید بر روی ورود به سایت کلیک کنید تا وارد صفحه نام کاربری و رمز عبور شوید.
در صورتی که از سیستم رایانه استفاده می کنید مستقیما وارد صفحه نام کاربری و رمز عبور می شوید.

 -4برای ورود به سیستم باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید .

نام کاربری هر دانشجو شماره دانشجویی آن است.
برای رمز ورود به دو حالت عمل کنید .

در حالت اول شماره ملی خود را وارد نمایید.
در صورتی که ورود با موفقیت انجام شد به مسیر خود ادامه دهید.
در صورتی که ورود به سیستم صورت نگرفت و خطای نامعتبر بودن رمز رخ داد به صورت زیر عمل کنید
رمز عبور Aa@shomare daneshjooyi:
نکته :در هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هر حالت صفحه کلید به صورت انگلیسی باشد .

 -5پس از ورود به سیستم در قسمت نمای کلی درس دروس ارائه شده در انتخاب واحد خود را مشاهده می کنید.

 -6در ساعت مشخص شده برای امتحان بر روی درس مورد نظر خود کلیک کنید تا وارد صفحه ی کاربری آن درس شوید.

 -7در این قسمت باید برای شرکت در آزمون بر روی گزینه آزمون پایان ترم کلیک کنید.

نکته  :توجه داشته باشید با توجه به این که هر استاد در زمان بارگزاری سواالت امکان دارد از هر نامی برای آزمون پایان ترم استفاده کند برای
ورود به آزمون به مشخصه یا عالمت تیک که در کنار آزمون پایان ترم است توجه کنید.

 -8طبق ساعت آزمون بر روی آزمون کلیک کنید و در صفحه بعد بر روی شرکت در آزمون بزنید.

 -9اکنون شما وارد آزمون شدید.

در این قسمت در صورت مطرح شدن سواالت تشریحی دو راه برای پاسخگویی دارید.
 )1در صورت امکان می توانید در قسمت مشخص شده جواب سواالت راتایپ کنید.

 ) 2می توانید جواب سواالت را در برگه پاسخنامه بنویسید و در این قسمت تصویر جواب سوال را بارگزاری نمایید.

برای بارگزاری پاسخ ها به صورت تصویر بر روی گزینه زیر در کادر قرمز کلیک کنید .

در این مرحله فایل را از قسمت ذخیره شده انتخاب کنید .

پس از انتخاب فایل بر روی "قراردادن این فایل روی سایت " کلیک کنید.
پس از قرار گیری فایل بر روی سایت صفحه بعد را بزنید و به سراغ سواالت دیگر بروید.
 -7سواالت چهارگزینه ای و یا صحیح غلط را تنها یک گزینه انتخاب کنید .
 -8در انتها که به همه سواالت جواب دادید بر روی اتمام آزمون کلیک کنید
 -9در آخر لیست سواالت را به طور کلی مشاهده می کنید و متوجه می شوید به چند سوال پاسخ داده اید و چه سواالتی بدون جواب هستند.
نکته  :سواالتی که جواب را به صورت تصویر بارگزاری کرده اید در آخر به صورت پاسخ ناقص مشاهده می کنید .
علت این امر این است که در قسمت مشخص شده در بخش تایپ جواب چیزی ثبت نشده است و این مشکلی در آزمون شما ایجاد نمی کند .

