بسم اهلل الرحمن الرحیم
راهنمای شرکت در آزمون های آنالین دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
ابتدا وارد سایت اصلی دانشگاه شده و بر روی دکمه آزمون آنالین کلیک می کنید

وارد سایت  /http://lmst.khuisf.ac.irمی شوید  ،نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

درس های خود را باید سمت راست صفحه نمایش مشاهده کنید

روی درس مورد نظر کلیک کنید ،صفحه مربوط به همان درس باز می شود و در صورتیکه آزمون توسط استاد گرامی تعریف شده باشد می توانید آنرا مشاهده کنید

روی آزمون مورد نظر کلیک کنید (در صورتیکه استاد محترم توضیحاتی ارائه کرده باشند می توانید آنرا مشاهده کنید )
در مورد دفعات مجاز ،ساعت شروع و بسته شدن آرمون و همچنین مدت زمان آزمون نیز در این قسمت توضیح داده شده است

نوع امتحان توسط اساتید گرامی مشخص میشود  ،امتحان می تواند کامال تستی  ،و یا تشریحی و یا تستی تشریحی باشد ،ضمنا اینکه دانشجو بتواند سواالت قبلی و
بعدی را ببیند یا این امکان را نداشته باشد (فقط به ترتیب جلو برود)  ،همچنین همه سواالت در یک صفحه نشان داده شود یا خیر در اختیار استاد می باشد

در صورتیکه زمان شروع آزمون فرارسیده باشد ،با کلیک برروی شرکت در آزمون  ،توضیحاتی مربوط به زمان امتحان ارائه شده که می بایستی مجددا برروی شرکت
در آزمون ،امتحان خود را شروع کنید

با شروع آزمون سواالت به شما نشان داده می شود در قسمت راهبری آزمون می توانید از تعداد سواالت و همچنین مدت زمان باقیمانده آگاه شوید
گردش بین سواالت آزاد است

نمونه سوال تستی :

آزمون ترتیبی است

نمونه سوال تشریحی  ( :چند سوال در یک سوال )

در این حالت کل پاسخ ها را در یک برگه سفید جواب داده و سپس از آن عکس گرفته و در قسمت فایل بارگذاری کنید

روی قسمت ارسال فایل کلیک کنید

و سپس برروی دکمه  Browseکلیک نمایید

حال عکس گرفته شده را پیدا کرده  ،آنرا انتخاب کنید و روی دکمه  Openکلیک کنید

با کلیک کردن برروی دکمه قراردادن این فایل روی سایت فایل انتخابی شما در قسمت مربوطه قرار میگیرد

فایل در قسمت مربوطه قرار گرفته است

نکته  :حداکثر فایل قابل انتخاب توسط استاد مشخص شده است

در صورتیکه صفحه بعد و سواالت بعد هم وجود داشت آنها را جواب دهید
بااتمام ساعت آزمون صفحه بسته میشود ،دقت داشته باشید در هنگام آزمون از بازکردن سایت در اکسپلورهای مختلف ،خروج و  ...خودداری فرمایید
باآرزوی موفقیت برای شما و کشور عزیز اسالمی – حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

