
 
مرکز پشتیبانی یادگیری 

 الکترونیکی

 آزمونامن راهنمای شرکت در آزمون از طریق

 از طریق موبایل و لپ تاپ( )سناریو: مودل            

 

 ویژه دانشجویان                                

 

 AUT-EL-0014-01 شماره:

 ۳۲/3۲/1033 تاریخ:   1 :ویرایش

 11تا         1        از:  صفحه

 علیرضا منظمیتهیه کنندگان: 

 

 
 تمامي اطلاعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

 بسمه تعالی

، های مجازیکند که از طريق اپلیکیشن برگزاری آزموناين امکان را برای شما کاربران محترم ايجاد مي آزموننام سامانه

 ها و. ما با مديريت سوالات و پاسخیدنمايشرکت  هادانشگاهمراکز يا های زمونآدر و به صورت کاملا مجازی خود  منزلاز 

ور مجبپرخطر کرونايي  در شرايطشما که  نموديمفراهم  رااين امکان  ،سامانهزمون در اين آايجاد بستر مراقبت  چنینهم

 شود.محترم توضیح داده مي کاربرانتوسط  آزموندر ادامه نحوه شرکت در  .به شرکت حضوری در آزمون نباشید

  شرکت در آزمونراهنمای 

 و بالاتر را دانلود و نصب نمايید. 5اپلیکیشن امن آزمون مخصوص تلفن همراه سازگار با اندرويد ابتدا از لینک زير،  -1

https://amnazmoon.aut.ac.ir/AppData/App/amnazmoon-aut-۳5-۲-1.apk 

 

 uninstallاید، لازم است نسخه قبلی را دقت داشته باشید چنانکه اپلیکیشن امن آزمون را قبلا نصب نموده 

 کرده و مجددا از طریق لینک بالا، نسخه جدید را نصب نمایید.

  

https://amnazmoon.aut.ac.ir/AppData/App/amnazmoon-aut-1-3-25.apk
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را مشاهده خواهید کرد و با زدن دکمه از طريق تلفن همراه خود اپلیکیشن امن آزمون را باز کنید. سپس کشور ايران  -۲

Next   منتقل خواهید شد.« ورود کاربر»، به صفحه 

 

، در قسمت بالای صفحه سمت چپ بر روی اسم خود کلیک https://courses.aut.ac.irپس از ورود به سامانه  -۳

مختص ورود به اپلیکیشن  QR Codeيا مشخصات فردی را انتخاب نمايید تا  Profileکنید تا منو باز شود؛ سپس گزينه 

 امن آزمون را ببینید. 
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 را انتخاب کنید. detailsتب  -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را مطابق تصوير انتخاب نمايید؛ « QRلاگین با اسکن »با تلفن همراه خود که وارد اپلیکیشن امن آزمون شده ايد، گزينه  -۵

( قرار دهید 5)مرحله  QRدر نتیجه دوربین پشت موبايل شما روشن خواهد شد. دوربین را روی صفحه لپ تاپ و قسمت 

گیرد تا مورد تايید واقع شود. بدين ترتیب شما به طور خودکار وارد سامانه و دقت نمايید که تصوير کد در کادر دوربین قرار 

 خواهید شد.
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 يا داشبورد به صفحه اول باز گرديد.« میز کار»سپس در سامانه کورسز، مجدد بر روی اسم خود رفته و با انتخاب گزينه  -۶
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نمايید. از لیست آزمون های نمايش داده شده، آزمون مورد نظر خود را در صفحه میز کار، درس مورد نظر را انتخاب  -۷

 پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید. بدين صورت به صفحه زير منتقل خواهید شد:
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نشان داده مي شوند. در بخش  آزمون دهنده، در بالای صفحه نام و نام خانوادگي تلفن همراه در محیط اصلي اپلیکیشن -۸

های میاني صفحه تاريخ و مشخصات نزديکترين آزمون دانشجو و يا آزمون فعال به او اعلام مي گردد. هم چنین بخش 

خروج از حساب »در انتهای صفحه نیز گزينه  مي باشد.« QRورود به امتحان با »اصلي نمايش داده مي شود که شامل 

که در صورت عدم استفاده از اين گزينه، با هر بار اجرای اپلیکیشن، کاربر در حساب کاربری  قرار داده شده است« کاربری

 که قبلا لاگین نموده است خواهد بود. 

         

را انتخاب نمايید. با انتخاب اين گزينه مجدد به « QRورود به امتحان با »گزينه در اين مرحله، در اپلیکیشن موبايل خود 

و  شودتايید  QR Codeحال تلفن همراه را روی صفحه لپ تاپ خود گرفته تا تصوير شويد. منتقل مي QRصفحه اسکن 

در صفحه آزمون، مطابق تصاوير زير، رنگ سبز نشانه فرارسیدن زمان آزمون و امکان ورود به صفحه آزمون منتقل شويد. 

  به آزمون است. رنگ قرمز نیز نشانه آزمون پايان يافته است.
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با شروع آزمون، برنامه به شما پیغام مي دهد که تمام تصاوير اسکرين موبايل شما ضبط خواهد شد. با انتخاب گزينه 

«Start now ».اجازه لازم را به برنامه بدهید 
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برای فیلم و  به دوربین ارائه دسترسي درخواست ، تلفن همراه شما ممکن است پیغام هايي در خصوصبه آزمونبا ورود نکته: 

، روند نظارت بر برنامهعکس گرفتن ارسال نمايد. دقت نمايید که تمام دسترسي های لازم را به برنامه بدهید. دسترسي ندادن به 

شود.آزمون را مختل کرده و در نتیجه تخلف محسوب مي  

وارد را انتخاب کنید تا « لعه شدمطا»در صفحه قوانین و مقررات، گزینه  ،«Start now»بعد از انتخاب گزینه 

شما در اين مرحله موافقت مي نمايید که تصاوير شما، صدا، تصوير اسکرين موبايل شما جهت ارزيابي  آزمون شوید.

 سلامت آزمون، ضبط شده و توسط ناظرين/اساتید آزمون رؤيت شود.

ر گرفته است، تلفن همراه خود را در محلي که از با شروع آزمون، طبق دستورالعمل و قوانین آزمون که در اختیار شما قرا

 پیش تعیین کرده ايد قرار دهید.

 

را « شرکت در آزمون»را انتخاب نمايید. در پنجره باز شده مجدد « شرکت در آزمون»سپس روی لپ تاپ خود گزينه  -۹

 انتخاب نمايید تا به صفحه آزمون منتقل شويد. 
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با ورود به صفحه آزمون پیغامي مبني به اشتراک صفحه نمايش رايانه به شما نمايش داده مي شود که آن را تايید مي 

 نمايید. 

 

يا  Entire Screenسپس نوع اشتراک صفحه از شما پرسیده مي شود. دقت داشته باشید ابتدا بايد پنجره ای که شامل 

 را بزنید. Shareه تمام صفحه مي شود را انتخاب و سپس گزين
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سپس دسترسي هايي از شما جهت روشن شدن وبکم و هم چنین ضبط صدای محیط درخواست مي شود. با انتخاب گزينه 

Allow  در هر دو مورد، دسترسي لازم را به برنامه بدهید. دقت داشته باشید از اين لحظه تمام تصاوير، صوت و صفحه

 نمايش شما ضبط و برای پنل نظارت استاد ارسال مي شود. 

ه ا بحتما دقت فرمايید که در کادر بالای صفحه، تصوير خود را در کادر مربوطه مشاهده نمايید و در طول آزمون چهره شم

 طور پیوسته در کادر ديده شود.

 

است. ناظر/استاد آزمون مي تواند در هر زماني از آزمون از « برقراری تماس تصویری»از امکانات ديگر سامانه امن آزمون 

طريق اپلیکیشن امن آزمون با شما تماس تصويری برقرار و با شما صحبت نمايد. لطفا آمادگي پاسخگويي به تماس احتمالي 

داشته باشید. در اين تماس ناظر/استاد مي تواند علاوه بر صحبت با شما، از شما بخواهد که دوربین را در بخش های  را

مختلف محیط آزمون بچرخانید تا ايشان مشاهده نمايد. فلذا در انتخاب محیط آزمون دقت فرمايید که محدوديتي در 

 خصوص نمايش آن در دوربین نداشته باشید.

 

 دموفق باشی

 

 

 


