بسمه تعالی
دستور العمل نحوه استفاده از پنل آزمونهای مجازی نرم افزار سیدا ( بخش دانشجو)
نکته مهم  :دانشجویان گرامی لطفا قبل از برگزاری آزمونهای آنالین در رابطه با محدودیتهای مالی  ،اداری و آموزشی پنل کاربری خود اقدام
نمایید تا در روز امتحان پنل آزمونهای مجازی باز گردد.
محدودیتهای شامل  :الف-پرداخت شهریه و مسائل مالی
ب-مشکالت آموزشی
پ-مشکالت اداری اعم از رفع نواقصی پرونده و ...
بعد از وارد شدن به پنل کاربری خود لطفا مراحل زیر را طی نمایید :
 -1روی آیکون تکالیف و آزمونها کلیک نمایید.
-2

آیکون تکالیف و آزمونهای آنالین را باز کنید.

 -3در این قسمت اطالعات مربوط به آزمون که شامل عنوان آزمون  ،تاریخ آزمون  ،ساعت شروع امتحان و ساعت پایان امتحان قابل
مشاهده است  ،بخش راهنمای آزمون شامل اطالعاتی است که استاد در مورد امتحان در صورت نیاز در این قسمت مطرح میکند.
 -4با کلیک بر روی این قسمت وارد بخش سواالت میشوید.

 -5محل قرار گیری سوال در این بخش یادآوری شده است با مراجعه به بخش الصاق  ،سواالت را میتوانید مشاهده نمایید.
 -6با کلیک بر روی این قسمت سوال امتحانی دانلود میگردد.
توضیح خیلی مهم  :بعد از دانلود سوال دانشجو میبایست در مدت زمان تعیین شده به سواالت در برگه  A4بصورت کامال خوانا و با
دستخط خود جواب داده و در پایان از برگه یا برگه های پاسخنامه خود با کیفیت باال عکس گرفته ودر قسمت شماره  7بارگزاری
نماید.
دانشجو میبایست هر پاسخنامه خود را جدا جدا در محل مشخص ( قسمت شماره  7و ) 9بارگزاری کند.
دانشجو میتواند در مدت زمان برگزاری امتحان آفالین شود و بعد از پاسخگویی دوباره آنالین گردد.

عکس ارسالی میبایست کامال واضح باشد لطفا قبل از بارگزاری عکس در سامانه یکبار آنرا مشاهده و در صورت خوانا بودن ارسال
نمایید.
 -7محل بارگزاری پاسخنامه

 -8از این قسمت بعد از کلیک روی گزینه  6سوال را دانلود نمایید.

 -9در این قسمت بعد از کلیک روی گزینه  7میتوانید پاسخنامه یا پاسخنامه هایتان را آپلود نمایید.لطفا هر صفحه پاسخنامه جدا جدا
آپلود گردد.

 -11بعد از پایان پاسخگویی و آپلود پاسخنامه از این گزینه جهت نهایی کردن آزمون خود استفاده نمایید  ،الزم به ذکر است که گزینه
نهایی کردن آزمون به منزله تحویل پاسخنامه به مخزن سواالت میباشد و قابل برگشت نیست.
نکته  :دانشجویان میبایست حتما زمان آزمون را مد نظر داشته باشند و چون سیستم بصورت خودکار در زمان مشخص شده قفل میگردد
لذا خواهشمند است چند دقیقه زودتر از زمان تعریف شده در سیستم اقدام به نهایی کردن آزمون خود نمایید
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