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نکته مهم :برای انجام آزمون نباید به اینترنت متصل شوید چون تقلّب محسوب میشود.
در ابتدا باید با نام کاربری و رمزعبور اختصاص داده شده به شما وارد سامانه آموزش مجازی شوید( .)vu2.usb.ac.irبعد
از ورود ،لیست درسهای ثبتنامی را میبینید .بر روی نام درس موردنظر کلیک کرده تا وارد محیط مجازی آن درس شوید.
در روز آزمون ،پس از فعال کردن آزمون ،شما گزینه مربوط به آزمون را مانند شکل زیر مشاهده خواهید کرد:

البته دقت کنید که اگر چند آزمون باشد با توجه به نام استاد یا توضیحات ارائه شده ازطریق بلندگو باید آزمون خود را
انتخاب کنید .با کلیک بر روی لینک آزمون خود ،صفحه نکات مهّم آزمون مانند شکل زیر ظاهر میشود بهتر است آنها را
مطالعه و در ذهن داشته باشید.

بعد از مطالعه دقیق نکات ،بر روی دکمه "شرکت در آزمون" ( )Attempt quiz nowکلیک کنید .کادری مطابق شکل زیر
ظاهر میگردد:
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در اینجا باید منتظر بمانید تا مسئولین برگزارکننده آزمون ،رمز آزمون را به شما اعالم کنند تا آزمون آغاز شود.
پس از اعالم رمز ،آنرا در کادر رمز آزمون وارد کرده و بر روی دکمه "شرکت در آزمون" ( )Start attemptکلیک کنید.
از این لحظه آزمون آغاز شده و شمارنده زمان آزمون برای شما در حال شمارش معکوس است .صفحه سواالت
مانند شکل زیر ظاهر میگردد:

بخشهای مختلف صفحه آزمون روی شکل با فونت قرمز مشخص شدهاند .دانشجو خیلی راحت "صورت سوال" را خوانده
و پاسخ را از قسمت "گزینهها" با کلیک مشخص کرده و سپس بر روی دکمه "صفحه بعد" یا شماره سوال بعدی کلیک می-
کند .لذا برای ذخیره پاسخ نیاز به زدن هیچ کلیدی نیست حتی اگر برق برود باز جوابها ذخیره میشوند.


هر سوالی را که جواب دهید پشت زمینه شماره آن سوال در قسمت "شماره سواالت" ،خاکستری می شود
مانند شماره سوال یک و دو).



هر سوالی که جواب ندهید پشت زمینه شماره آن سوال سفید باقی می ماند.
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اگر به پاسخی که برای یک سوال دادهاید شک دارید و میخواهید بعدا حتما آنرا بازبینی کنید در کنار سوال
سمت چپ یک آیکون عالمتگذار وجود دارد -که در شکل مشخص است -آنرا کلیک میکنید در اینصورت یک
گوشه شماره سوال شما عالمت قرمز کوچکی ظاهر میشود و از روی آن بعدا می توانید سریعا به سوال مراجعه
کنید(مانند



) .البته دقت کنید که در انتها نیازی نیست این عالمتهای گذاشته شده را بردارید.

همینطور به جواب دادن ادامه میدهید تا به سوال آخر برسید .بعد از پاسخدادن آن به جای دکمه "صفحه بعد"
دکمه "اتمام آزمون" میآید .در اینجا برای برگشتن به سواالت ،روی هر سوالی که دوست دارید کلیک کنید.
میتوانید تا زمان باقیست حتی تکتک سواالت را دوباره بازبینی و درصورت نیاز پاسخها را نیز تغییر دهید.

نکته :وقتی آزمون نمره منفی ندارد بهتر است سواالتی که جوابشان را نمیدانید نیز پاسخ دهید.
وقتی زمان به انتها برسد در چند ثانیه آخر شمارنده متمایل به رنگ قرمز میشود و وقتی صفر شده آزمون بسته میشود
و نمره شما اعالم میگردد و نیاز به کاری نیست.
در صورتی که تمام سواالت را جواب دادهاید و خودتان تمایل به اتمام آزمون و اعالم نمره پیش از اتمام زمان دارید نیز
میتوانید با کلیک بر روی گزینه "اتمام آزمون" ( )Finish attemptدر زیر شماره سواالت ،به صفحه خالصه وضعیت رفته و
در انتهای صفحه دکمه هایی مشابه شکل زیر خواهید دید.

برای اتمام روی دکمه "ثبت همه پاسخها و اتمام آزمون" ( )Submit all and finishکلیک کنید پیامی مشابه زیر ظاهر
میشود:
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دوباره روی دکمه "ثبت همه پاسخها و اتمام آزمون" کلیک کنید تا آزمون بسته و نمره شما اعالم شود.
و در کادری دیگر مشابه شکل زیر نمره نهایی آزمون مشاهده میشود:

پس از اینکه مطمئن شدید آزمونتان تمام شده و نمره خود را مشاهده کردید ،با کلیک بر روی گزینه "خروج از سایت"
در باالی صفحه یا پایین صفحه ،از سامانه خارج شوید.
به امید موفقیت شما در تمامی مراحل زندگی

