
 
مرکز پشتیبانی یادگیری 

 الکترونیکی

 آزمونراهنمای استفاده از سامانه امن

 «سناریو: فقط رایانه در مودل»

 

 ویژه دانشجویان                              

 

 AUT-EL-0015-01 شماره:

 50/50/1055 تاریخ:   1 :ویرایش

 0تا         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

  شرکت در آزمونراهنمای 

سمت چپ بالای صفحه  شويد و از قسمت  https://courses.aut.ac.ir با استفاده از لپ تاپ خود، وارد لینک ابتدا

ستفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است با اسپس  را انتخاب نمايید.« ورود به سامانه  »گزينه 

 وارد سامانه مودل شويد. 

 

 

https://courses.aut.ac.ir/
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يا داشبورد به صفحه « میز کار»سپس بر روی اسم خود رفته و با انتخاب گزينه 

 اول باز گرديد

 

 

 

در صفحه میز کار، درس مورد نظر را 

انتخاب نمايید. از لیست آزمون های نمايش 

داده شده، آزمون مورد نظر خود را پیدا 

 کرده و بر روی آن کلیک کنید. 

 در اين صورت به صفحه ای شبیه صفحه زير منتقل خواهید شد:

 

 ه صفحه آزمون منتقل شويد.را انتخاب نمايید تا ب« شرکت در آزمون»سپس روی لپ تاپ خود گزينه 
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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 مینمايید. 

 

 

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

 را بزنید. Shareتمام صفحه مي شود را انتخاب و سپس گزينه 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون چهره شما به حتما دقت فرمايید که در کادر بالای صفحه، تصوير خود را در کادر مربوطه مشاهده نمايید و در طول آزم

 طور پیوسته در کادر ديده شود.
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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 

 را داشته باشید. 

  ،)مطابق شکل زير( هده مي کندحتما دقت فرمايید که بايستي در کادر بالای صفحه مودل که تصوير خود را در آن مشا

  باز شود.تان را کلیک نمايد تا تب جديدی در بروزر حتما علامت گوشي

 

 اين تب مربوط به برقراری تماس تصويری مي باشد و تماس های درخواستي استاد در آن انجام مي پذيرد.

که دوربین را در بخش های مختلف محیط آزمون در اين تماس ناظر/استاد مي تواند علاوه بر صحبت با شما، از شما بخواهد 

بچرخانید تا ايشان مشاهده نمايد. فلذا در انتخاب محیط آزمون دقت فرمايید که محدوديتي در خصوص نمايش آن در 

 دوربین نداشته باشید.

 

 

 موفق باشید

 

 

 

 


