به نام خدا
"دانشجویـان محترم مقـا طـع كـارشناسي و ارشـد لطفـاً بـه نـکـات ذیـل تـوجـه نـمـایـیـد"
 .1امتحانات پايان ترم دانشجويان هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در سامانه آموزشهای الکترونیکي دانشگاه
به آدرس  lms.quran.ac.irبرگزار مي گردد.
 .2دانشجويان حتما توجه داشته باشند جهت ورود به اين سامانه و برگزاری آزمون بدون هیچ مشکلي بايد از مرورگر بروز
رساني شده كروم يا فايرفاكس استفاده نمايند( .قابل ذكر است حتما آخرين ورژن اين مرورگرها نصب شود ويا
بروزرساني گردد ،در غیر اينصورت پاسخها در آزمون ثبت نمي شود).
 .3دانشجويان با شناسه كاربری «شماره دانشجويي» و گذرواژه « aAكدملي» وارد سامانه شوند (برای گذرواژه ابتدا
كدملي را وارد نمايید و بالفاصله ابتدا حرف كوچك  aو سپس حرف بزرگ  Aرا وارد نمايید).
نکته :1دانشجویانی که کد ملی آنها با صفر آغاز میشود باید شماره کد ملی خود را بدون صفر در قسمت
گذرواژه درج نمایند.
نکته :2بين کد ملی و حروف انگليسی هيچ گونه فاصله گذاري صورت نگيرد.
بعنوان مثال :

کد کاربري43121911189 :

رمز عبور81219218 aA :

 .9در هر صفحه ي آزمون تنها یك سوال قابل رویت می باشد و جهت ثبت پاسخ در هر صفحه
بصورت جداگانه باید ثبت پاسخ انجام داد.
 .5باتوجه به امکان قطعی برق حتما از قبل از شارژ کامل تلفن همراه یا لب تاب خود اطمينان حاصل
فرموده و جهت جلوگيري از بروز مشکل ،از بسته هاي اینترنت همراه اول یا ایرانسل نيز استفاده
نمایند.
 .6دانشجويان محترم حتما پیش از شروع امتحانات وارد سامانه شده و دروس و يا آزمونهای خود را بررسي
نمايند و در صورت عدم وجود درسي حتما با كارشناسان آموزش با شماره مستقیم  01199211210تماس
حاصل نمايند( .راهنما در عکس شماره )9

"مـراحـل ورود بـه سـامـانـه "

 .1ابتدا در قسمت مرورگر سیستم خود (كروم يا فايرفاكس) آدرس  lms.quran.ac.irرا تايپ نمايید.

 .2نام كاربری و گذرواژه خود را وارد نمايید.

 .3آزمون های پیش رو را انتخاب نمايید

 .9آزمون مورد نظر را انتخاب نموده و در آن شركت كنید.

 .5در سامانه برای تمامي بخشها راهنماهايي از قبل تعبیه شده است (نحوه ی شركت در آزمون) كه مي توانید
مشاهده نمايید.

 .6مشاهده راهنمای نحوه ی شركت در آزمون

"موفقیت شما آرزوي ماست"
واحد آموزش دانشکده آمل

