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 به نام خدا 

کت در آزمون حضوری راهنمای شر  های غیر

 دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران 

 

 

 

 

 نکات فن  الف( 

وع آزمون .1 نت خود ، کیفیتاز   ،قبل از شر  مطمئ   شوید. پایداری و حجم بسته اینیر

 )ترجیحا فایرفاکس( کنید. استفاده   کروم و یا گوگل از آخرین نسخه مرورگرهای فایر فاکس  .2

  ببندید. های دیگر مرورگر، برنامه پنجرۀدر طول آزمون به جز  .3

نات( انجاام دهیاد ون امکاان انجاام آزماون شود که آزمونهرچند توصیه یم   .4 هاای خاود را باا رایاناه )متهال باه اینیر

اراهم اساات. در ایاان صااورت مم اان اساات تما بااا گااو ر  اراه ناایر  فا اما تلفاان هما ارای شا اان آزمااون با اای تلفاان  در زما ها

 .ایجاد مزاحمت کند

ا .5 ازاری آزماا اان برگاا اا در زماا اد اون تاا ا  بانحاا نااات نشاا اان، اینیر  مکاا
ا
ا   نااات  ، ماا اه اینیر ال باا ار متهاا اراه دیگاا در یااال تلفااان هماا

 .دسیر  باشد

کت در  ینحوهب(   هاآزمونشر

اار ری  .1 ا اام  اا ا ناا ا  ا ا باا ادا  ا بتا ( ا ااجو   ماره دانشاا ا ا ااور )شاا از   ا ا اه و رماا ا باا اا (  ماره ماا ا ا اامانه)شاا ا ااون ساا اه ی آزماا ا اا   باا ا نشاا

http://lms.qhu.ac.ir  باه  هادهشوید. وارد   اار هار دانشاجو   
یر  یان کاه مساوولیت ما ه ا با ه  باا توجا ی ) 

اامانه،  اه سا با  در اولاائر  ورود 
و
ا ا ایر و در محاا  مطماائ   یادداشاات  خااودا اساات، لطفا اود را ت  ا اور خا رمااز   ا

بااافی صاافحه ساامت چاا ،  شااوید. روی اساام خودتااان،  مساایر ت  اایر رمااز   وارد سااامانه کنیااد.  در قساامت 

 ( را انتخاب کنید.  ی ت  یر رمز ورود گزینهدر نهایت  ی تنظیمات و گزینه لید کنید. سپس  

http://lms.qhu.ac.ir/
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 بازگشااتاز د مااه ی آمااوزا هساا ید تااا زمااا   کااه در سااامانه (Back در مرورگاار اسااتفاده ) و ن نیااد

 )شکل زیر( صفحات در پایئر  سؤافت استفاده شود.  یهشمار راهنمای از  ،صفحات برای مرور  

اان صااافحه»در  .2  ما
ن
اانم ا اارای «خا اه آزمون با باا اا، از ورود  ا ااتها تفاده   فهرسا ا ا اامت راسااات اسا اد سا ا اا در ) . کنیا ا یا و 

نامه شااکل بار روی « در  هاای ماان»قسامت  لیاال کاارده و  ) (  آزمااون در  ماورد نظاار  یشناسا

  (روی  نوان آزمون در   لیل کنید.  ،سپس در پنجره باز شده

یان قسامت یم   1 تذکر  ه تماایم درو  کاه در ا ته باشاید کا باا آنکاه کاه در انتخااب توجه داشا یاد  با بینیاد 

ما در سااامانه ته باشااد. در صااورت مشاااهدهواحااد شاا بااوده اساات تط  ااب داشاا ناااد  بااا آمااوزا ی  ی م ااایرت 

 تما  حاصل فرمایید. دانشگاه 

یان مرکاز در  2تذکر  ونیم )مجاازی( اسات و اطی یاه و اخباار ا   این سامانه مر وط به مرکز آموزا الکیر

باه دیگار بخ  ته باشاید و آن منع س شده است، لذا درخواست یم شود  یان ساامانه تاوجا نداشا هاای ا

 فقط آزمون خود را انجام دهید. 

کت در آزمون در     لیل کنید. « فقه تط یقر آزمون »روی  نوان بر ، «فقه تط یقر »م ال  برای شر

 
 شود. آزمون برای شما نمای  داده یم نوان آزمون، توضیحات مر وط به  ل بر روی لینس از   .3

باه صافحهن ته مهم   وع هر آزمون،  باه آن آزماون وارد شا یپانزده دقیقه پی  از سا ت شر ده و مر اوط 

بارای رفاا مشاکیت احتمااان رصا از اطی اات و توضایحات مخت ه آزمااون و همکنائر  راه ارتباا   با مر اوط 

 در حئر  آزمون، مطلا شوید. 
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وع آزماون صافحه را  بار روی صاافحه    )تااازه کاردن( کنیاد. « refresh»را  ساا ت شر یان  اار   لیاد میااانیی ا

ه  نا یا ه نقطاه در سامت چاا   F5 لیاد را تااازه کاردن صافحه،  یمات سا بارای  اسات. در گاو ر تلفان هماراه 

 )شکل زیر( بافی صحفه را لمس کنید و سپس گزینه تازه کردن را انتخاب کنید. 

  
وع آزمون را  لیل   .4  . کنید و وارد آزمون شوید ضمن مطالعه دق ب توضیحات، گزینه شر
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ه  .5 ا یااان مرحلاا ؤاف در ا ا اای  داده یم تساا ما نماا ا اه شاا باا اه آزماااون  اداد شاااود کاا ه تعاا ا باا ه  ا اا توجاا ؤاف باا ا ار  ساا ت در نظاا

 باشد.  یمشود مت یر ی  داده یم ر که در هر صفحه نماسؤافآزمون، تعداد   لشده برای  گرفته

اا .6 ار صاااح    یزیناااهگب  ناااس از انتخاا ؤالهاا ا ه ، دساا ا ار روی د ماا باا اایئر  صااافحه،  پاا اد « اداماااه»ر  اا   لیااال کنیاا تاا

ؤ  بااه ساا ما نمااای  داده شااود افت صاافحه بعااد  ؤ بااه هماائر   و  شاا تااا آخاارین صاافحه پاساا  ترتیااس ساا افت را 

 در محال در نظار گرفتاه شاده تایا    . دهید 
و
تقیما بایاد جاواب ساوافت را مسا ی  باشاد،  ا )اگر سوافت تشر

یاا  ناا پاساخهای خاود را کنیاد و  یااد و  بنویسااید و بار روی  اغاذ بااا خاط خوا باا کیفیات بگیر از آن یال   اس 

یاری از دانشااجویان از گااو ر تلفاان    ااس را در محاال ا اد بسا ار چنا اد. ها اارگزاری کنیا با اده  اه شا ار گرفتا در نظا

کت در آزمون استفاده یم باا تلفان هماراه  ال مشاکل اسات ون توصایه همراه برای شر کنند و تای  کاردن 

تاا حااد امکاان از   اس  یم ی   ا باه ساوافت تشر بارای پاسا   ود  باارگزاری آن شا بااودن گارفئر  و  باه دلیال کناد 

 بسنده کنید.(  پاس خودداری فرمایید و به تای  مستقیم یند بارگزاری، فرآ

نیاد یمبائر  ساؤافت  شدن جا به  و جا  افتتعداد سؤ  یرای مشاهدهب .7 کاه « راهایی آزماون»مساتطیل  از توا

بار روی  ؤال  بار روی هار سا باا  لیال  تفاده کنیاد و  باه صاورت تابات وجاود دارد اسا در انتهای هر صافحه و 

 نظر آن سؤال هدایت شوید. صفحه مورد 

ااده» .8 نا اان باقیما واره در « زماا ا ا ااون هما اتطیل آزما ا ااون»مسا ایی آزما اای  داده یم« راهاا ا اود. نما ا ااود را  شا اان خا ا )زما

 مدیریت کنید!(  

یااال از صااافحات   .9 ار  اان و در هاا ار زماا اید، در هاا ه باشاا ا ه کاا ا اد، در قهاااد خاتماااهدر صاااور ر کاا ی آزماااون را داریاا

   لیل کنید. « وناتمام آزم» یبر روی گزینه« راهیی آزمون»مستطیل 

اد  .10 اد داریا اؤاناگاار قها اه کنیااد، یم را  یمتسا اه آن مراجعا با تااا در نو اات بعاادی  اد  اد از گااذاری کنیا نیا توا

یان  اار در  لیال کنیاد.   بار روی  یمات پارچم  (در سامت چا  صافحه)سؤال مقابل هر مستطیل  ا ا با

 مشاهده خواهید کرد.  سؤال یمنر بر روی آن « راهیی آزمون»مستطیل
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ه ناس از پاساا  .11 باا ه ادامااه در آخاارین صاافحه سااؤافتسااؤاف دیه  باار روی د ماا ای  بااه صاافحه ،ت و  لیاال 

نتااای) )گاازاراخیصااهکاه در آن  ای ای از  ؤاف بااه  دیهاز وضااعیت پاساا  مخترصا وجااود دارد نمااای   (تساا

 داده خواهد شد. 

باه صافحات .12 ه بازگشات  با نیااز  نیاد د ماهیم ،آزماون را داشا ید  چنانکه به هار دلیال  باه » یتوا بازگشات 

 را  لیل کنید. « آزمون

و  .13 ؤ  دیهاز پاساا   کااهر ر در صاا تمااام آزمونو اطم نااان حاصاال کردیااد افت بااه همااه ساا ه ا باا میم    خااود تهاا

  لیل کنید. « امتحانتبت همه و اتمام »بر روی د مه ، گرفتید 

 
اا د .14 ااب د ما ا ناااس از انتخا اد  ا اام » قااات کنیا تماا اه و ا ا بااات هما اانت ا اان ه  « امتحا ا اا امکا ایر در پاسا ا ه ت  ا ا  گوناا

تباات شااده هلااذا در صااور ر  وجااود نخواهااد داشاات.  )گزینااه(های  ماارور  ت را دو اااره سااؤاف قهااد داریااد   کاا
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  لیل کنید. « انرصاف»بر روی گزینه ت  یر دهید،  اید که تبت کرده را  ها   پاس و یا کنید 

 

ا   .15 ااب د ما اام امتحااان»نااس از انتخا تما اه و ا اد پاساا تو یم فقااط «تباات هما نیا اد  هایا و  خااود را ماارور کنیا

 های تبت شده وجود ندارد. گونه ت  یر در پاس دیگر امکان ه  

یاان صاافحه امکااان  .16 باارایتنظیمااانجااام در ا ؤاف  ا ر  یاال صاافحهت و پاساا ماارور ساا تباات شااده در  یااا  های 

 وجود دارد. « ها به صورت جداگانهصفحه»نمای  

 بعد منتقل خواهید شد.  صفحهه ب ، لیل بر روی گزینه اتمام مرور   با  .17

 
تمااام  .18 ه پاساا یمذیاال در صاافحات فااوه و همکناائر  در صاافحه « بااازه آزمااون»ناس از ا نیااد ن یجاا دیه توا
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 آزمون خود را مشاهده کنید.  ییا ناصح  ( و نمره  )صح  

 

 

 زمان آزمونج( 

کت در هر آزمون را دارد. فرصت بار  یلفقط هر دانشجو  .1  شر

ی  بر اسا  ا یم نظر استاد تنظیم یم .2  شود. مدت زمان پاسخگو   به سوافت تشر

ه هاار  مادت زمااان .3 باا ؤالپاسااخگو    نیااه  ۸۰ای چهارگزینااه  ساا بااه همااان . اسااتتا یاان زمااان محاادود  ؤالا  ساا
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 ت دیگر نیر  استفاده کنید. سؤاف دیه به برای پاس  سؤالتوانید از وقت هر یمباشد و نل

 ، هر آزمونزما   فعال بودن  یبازه .4
و
 . باشد یم یل و نیم برابر مدت زمان آزمونتقریبا

باازه  
ا
کات در آزماون فقاه تط ایقر ی م    دقیقاه ۴۵یعان  اسات.  1۵ ۹ساا ت تاا  ۳۰ ۸، ساا ت زماا   شر

کت کند. و دانشجو خارج از این زمان نل  تواند در آزمون شر

ه اماا زمااان پاسا  باا ما  ؤال  2۰گو   شاا یاان آزماون، فقااط گزینااه  ۴سا باارای  ۸۰دقیقااه اسات ) 2۷ای ا ه  نیاا تا

ه ا اان از لحظا یاان زما ؤال( . ا ا ااز یمهاار سا وع آزمااون را  لیاال کنیااد آغا ما د مااه شر ا اود. ای کااه شا ار شا  اگا
ا
ا   ما

اا ت  وع آزمااون را   ۴۰ ۸دانشااجو   سا اان موقااا د مااه شر کاات کنااد و هما یاان آزمااون شر  لیاال  دقیقااه در ا

 دقیقه( فرصت خواهد داشت تا به سوافت پاس  دهد.  2۷) ۰۷ ۹سا ت کند تا 

 های متداول د( پرس 

ااا  ا ا ا ا اارش  از پرساا ا ا ا ا ا اا  آنباا ا ا ا ا ا ااداول و پاساا ا ا ا ا ا ااو  آزمونهای متاا ا ا ا ا ا اا در خهاا ا ا ا ا ا ا اران هاا ا ا ا ا ا ا تهاا ااردیس  ا ا ا ا ا پاا اای  ا ا ا ا ا ا اا در تارنماا ا ا ا ا ا ا هاا

(www.teh.qhu.ac.ir )ااهده درج ارای مشاا باا اده اسااات.  اا، قسااامت پرسااا  و پاسااا  شاا اه بخااا  راهنماا باا ی آن 

 ها( مراجعه فرمایید. )آزمون

 محمد نی بخت  
 مدیریت امور آموز ر دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران  

  1۳۹۹تیر ماه  

http://www.teh.qhu.ac.ir/

