
 

 دانشگاه عالمه طباطبائی برخط )آنالین( زبان برگزاری آزمون  دستورالعمل

 الزامات:

و اطالعیه قبلی دانشجویان شرکت کننده در آزمون مجازی به صورت آنالین برابر تعهد سپرده شده  .1

 ملزم به داشتن وب کم، امکان برقراری صدا از طریق هدفون یا میکروفون سیستم هستند.

عدم می بایست اینترنت دانشجویان به طور کامل برقرار و صدا و تصویر فراهم باشد. در طول آزمون .2

 این امکان و یا قطعی اینترنت به منزله انصراف و غیبت در آزمون تلقی خواهد شد. 

( بر روی مرورگر کروم اقدام نموده و نسبت Extensionدانشجویان نسبت به نصب افزونه ضبط ) .3

د. عدم این اقدام موجب مردود نود در طول برگزاری آزمون اقدام نمایبه ضبط صفحه مانیتور خ

اطالعیه فیلم راهنما و فایل نصب نرم افزار را از لینک های ذیل  اعالم شدن آزمون خواهد شد.

 دریافت نمایید.

 وب کم فراهم باشد الزامی است.از طریق یت ن رونصب آیینه در پشت سر به گونه ای که امکا .4

یک روز پیش از برگزاری  دانشگاهبا اعالم کارشناسان  م صدا و تصویر دانشجویانکنترل سیست .5

آزمون انجام خواهد شد و دانشجویان می بایست نسبت به این مهم همکاری الزم را داشته باشند. 

 در غیر این صورت چنانچه مشکلی در فرایند آزمون آنها پیش آید تبعات آن به عهده دانشجو است.

 تلفن همراه در طول آزمون ممنوع است. استفاده از .6

 جهت شرکت در آزمون می بایست از لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی استفاده نمائید. .7

سؤال خود را از ناظر  جلسه آنالیندرصورتی که هرگونه سؤالی داشتید می توانید از طریق صفحه  .8

 امتحان بپرسید.

دانشگاه توسط دانشجویان رعایت  مقتضی است در هنگام برگزاری جلسات امتحان پوشش رسمی .9

 شود.

از قراردادن فایل های اضافی در صفحه دسکتاپ کامپیوتر خود، خودداری نمایید و چنانچه صفحه  .11

 ای باز است حتماٌ ببندید.

 ثانیه قطع شود، آزمون داوطلب ملغی اعالم خواهد شد.  31اگر دوربین دانشجویان بیشتر از  .11

  همراه داشته باشد.  حتماً (کارت ملی یا کارت دانشجویی) کارت شناساییداوطلب  .12

 نحوه شرکت:

لینک و یوزر و پسورد ارسالی رأس ساعت آزمون وارد صفحه آزمون شده و دانشجویان براساس  .1

را فعال نموده و نسبت به روشن نمودن دوربین و  جلسه آنالینپیش از شروع آزمون صفحه 

 میکروفون اقدام می نمایند.



و  جلسه آنالین دقیقه قبل از امتحان در سامانه حاضر شوید و نسبت به فعال نمودن صفحه  15 .2

 ن نمودن وب کم و میکروفون اقدام نمائید.روش

دانشجویان پس از اتمام آزمون حتما نسبت به ثبت گزینه اتمام آزمون اقدام نمایند. بدیهی است هر  .3

زمان مشخصی داشته و چنانچه از زمان آزمون بگذرد سیستم به طور خودکار نسبت به آزمون 

بت پاسخ یا عدم بارگذاری در مهلت مقرر ؛ لذا در صورت عدم ثخروج از آزمون اقدام می نماید

امکان ارائه پاسخ سؤاالت فراهم نخواهد بود؛ بنابراین ضروری است زمان بندی هر سؤال و آزمون به 

 طور جدی مدنظر قرار گیرد.

 : ی مهم توصیه ها

 در دسترس شما باشد. پ خود اطمینان حاصل نموده و شارژاز شارژ باتری لپ تا .1

 قبل از شروع آزمون حجم اینترنت و اطمینان از اتصال را بررسی نمایید. .2

)تب لت ، لپ تاپ و...( دیگر که مجهز به اینترنت باشد جهت  Deviceدر صورت امکان یک  .3

 مواجهه با مشکل در دسترس شما باشد.

 تاریخ و ساعت دستگاه )کامپیوتر شخصی و یا لپ تاپ( را تنظیم نمایید. .4

 استفاده نمائید. Chromeبه روز مرورگر از نسخه های  .5

( مرورگر خود را پاک نمایید. )با استفاده Cache) درصورت بروز مشکل در بارگذاری صفحات کش .6

 از فایل راهنمای پاک کردن کش در مرورگر( ذیل اطالعیه.

 ل کنید.نرم افزارها یا اپلیکیشن هایی روی دستگاه شما که از اینترنت استفاده می کنند را غیرفعا .7

 از اعضای خانواده بخواهید همزمان از اینترنت استفاده نکنند. .8

 و یا غیره( Adobe Readerروی سیستم نصب باشد. ) بر pdfبرنامه خواندن فایل های  .9

 و... بر روی سیستم نصب باشد. WINRARبرنامه بازشدن فایل های فشرده از قبیل  .11

 د.تاریخ و ساعت دقیق آزمون های خود را چک نمایی .11

 از افراد خانواده بخواهید در زمان امتحان محیط آرامی را برای شما فراهم کنند و همکاری نمایند. .12

قبل از شروع در آزمون جهت آشنایی با محیط آزمون فایل ویدیوئی، فایل متنی راهنما و نکات را  .13

 که توسط دانشگاه تهیه شده است را مشاهده و مطالعه نمایید.

 شما باشد. قلم و کاغذ در دسترس .14

حرف »«t»با اضافه کردن  به انگلیسی  برای ورود به سامانه نام کاربری و رمز عبور کد ملی ده رقمی .15

 . به عنوان مثال:می باشداول کد ملی به   «کوچک انگلیسی 

           tرمز عبور:               t نام کاربری: 

   الت وجود ندارد.قابل ذکر است امکان برگشت در آزمون و بررسی مجدد سوا .16

 



 فایل های راهنما و نصب: لینک

 : طبضلینک فیلم راهنمای نصب افزونه 

https://atu.ac.ir/index.aspx?siteid= &pageid=     
 : ضبطلینک فایل نصب افزونه 

https://chrome.google.com/webstore/detail/webynar-

recorder/njoncjjljflelpenbbeinnhifcanjhee?hl=en 
 لینک ورود به سامانه آزمون :

https://atu.iranlms.org/login/index.php 
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