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شورای آموزشی مقرر گردید کلیه آزمون های دروس نیمسال اول  1399آبان  26مورخ  151مطابق جلسه شماره 

 ، به صورت آنالین برگزار گردند. نحوه برگزاری آزمون به شرح ذیل می باشد.1400-1399تحصیلی 

  لینک های سامانه اسکای روم که در ورود به  می توانند باکلیه دانشجویان از طریق کد کاربری و رمز عبور

وارد شوند. سواالت هر آزمون در آنالین  سامانه آموزش مجازی قابل دریافت می باشد به سیستم آزمون 

پاسخنامه خود را جهت دانشجو آزمون،  پایان مدتو در صفحه مختص همان آزمون قابل دریافت بوده 

به سامانه به شرح زیر می ن تصحیح به شماره واتساپ استاد ارسال می نمایند. راهنمای دسترسی دانشجویا

 باشد:

 دریافت کارت ورود به جلسه امتحانراهنمای -1

دانشجو قبل از شروع امتحانات ملزم به دریافت کارت ورود به جلسه می باشد. لذا جهت دریافت کارت ورود به جلسه 

 تواند مطابق راهنمای زیر اقدام نماید. می 15/09/1399اریخ تاز 

 .irwww.aihe.acمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  -1

شی( -2 ستم مدیریت آموز سی شی ) سامانه آموز سی راحت تر و : ورود به  ستر سامانه فوق جهت د سریع تر به 

 گردد.سامانه آموزشی( اقدام -از مسیر ) دسترسی سریعمی توان 

 جهت ورود به سامانه نوع کاربری و رمز عبور خود را به روش زیر وارد نمایید. -3

 رمز عبور کد کاربری نوع کاربری

 شماره شناسنامه)کد ملی( شماره دانشجویی دانشجو

 به روز رسانی شده باشد.و (  Google Chromeدقت داشته باشید که مرورگر شما )ترجیحاً  -1

 در هنگام ورود اطالعات شامل کد کاربری و رمز عبور، از فونت انگلیسی استفاده نمایید. -2

کامل نشدن اطالعات آموزشی یا تایید آن ها به سایر بخش های  در صورتکلیه دانشجویان جدیدالورود  -4

اطالعات دانشجویی( شماره تلفن – در مسیر) اطالعات آموزشیسامانه آموزشی دسترسی نخواهند داشت. لذا 

  توسط دانشجو تایید گردد.همراه و آدرس ایمیل 

ارزشیابی دروس اقدام صورت پذیرد. الزم به ذکر  منوی ارزشیابی نسبت به تکمیل فرم های مربوط به در -5

 سایر اطالعات سایت دسترسی نخواهد داشت.به  دانشجواست تا تکمیل نشدن اطالعات در منوی ارزشیابی، 

 . در صورت عدم تسویه صورت گیرد اقدامتسویه حساب  ، نسبت به پرداخت کل بدهی ودر منوی مالی -6

 ردد.فعال نمی گکارت ورود به جلسه حساب 

 قابل دریافت می باشد.کارت ورود به جلسه( کارت -در مسیر)گزارش -7

 

 

http://www.aihe.ac.ir/
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 شرکت در آزمون پایان ترم مجازیراهنمای  -2

دانشجو پس از دریافت کارت ورود به جلسه امتحان مطابق راهنما، قادر به شرکت در آزمون های مجازی پایان ترم 

 راهنمای حضور دانشجو در جلسات آنالین به شرح زیر می باشد: می باشد.

 www.aihe.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  -1

) از مساایر سااامانه فوق می توانجهت دسااترساای راحت تر و سااریع تر به : ورود به سااامانه آموزش مجازی -2

 گردد.سامانه آموزش مجازی( اقدام -دسترسی سریع

 در لیست درج شده لینک  مختص هر امتحان به صورت مجزا قابل دریافت می باشد. -3

 جهت ورود به سامانه نوع کاربری و رمز عبور خود را به روش زیر وارد نمایید. -4

 رمز عبور کد کاربری

 (96133033مثال) شماره دانشجویی شما : 

جهت ورود به سامانه امتحانات با اضافه  کد کاربری

به انتهای شماره دانشجویی ایجاد  991شدن عدد 

کد کاربری جهت ورود به . در مثال فوق می گردد

 می باشد. 99196133033 سامانه امتحانات 

 (32مثال)شماره صندلی درس اندیشه اسالمی=

رمز عبور جهت ورود به سامانه امتحانات شماره 

در کارت ورود به جلسه هر درس می صندلی مندرج 

باشد. در مثال فوق رمز عبور دانشجو جهت ورود به 

 می باشد. 32سامانه امتحانات درس اندیشه اسالمی  

 ( به روز رسانی شده باشد. Google Chromeدقت داشته باشید که مرورگر شما )ترجیحاً  -1

 ونت انگلیسی استفاده نمایید.در هنگام ورود اطالعات شامل کد کاربری و رمز عبور، از ف -2

، رمز همان روز در صورتی که دانشجو در یک روز بیش از یک امتحان داشته باشد، رمز عبور اولین امتحان -5

 می باشد. فقط همان روزعبور سایر امتحانات 

امتحان دانلود سواالت  به جهت جلوگیری از احتمال قطعی اینترنت ملزم به  دانشجو پس از ورود به سامانه، -6

 .می باشد

و   www.aihe.ac.ir  دانشگاه به آدرس از مسیر )سایتپاسخنامه  فرمت و پرینت به دریافتدانشجو ملزم  -7

دانشجو در صورت عدم دسترسی جهت پرینت، می باشد. امتحانات   قبل از شروعسامانه آموزش مجازی ( 

 .تنظیم نماید مطابق فرمت تعیین شده به صورت دستی را  پاسخنامهفرمت ملزم است 

پاسخنامه  ،ذکر شده مشخصاتکلیه پاسخنامه در فرمت تعیین شده و عدم تکمیل  ارسال عدم در صورت -8

 .مورد تایید نبوده و تصحیح نمی گرددتوسط استاد 

ارسال پاسخنامه به شماره  ملزم بهآزمون(  زمان )مدتتوسط مدرس  تعیین شدهدانشجو در مدت زمان  -9

 )شماره واتساپ در برگه سوال یا صفحه اسکای روم هر آزمون قید می گردد(. واتساپ مدرس می باشد.

حضور و غیاب دانشجو در سامانه اسکای روم ثبت شده و گزارش حضور و غیاب به اساتید ارسال  -10

 ن نگردد به منزله غیبت در امتحان بودهدر صورتی که دانشجویی در سامانه اسکای روم آنالیمی گردد. لذا 

 و در صورت ارسال پاسخنامه به مدرس، برگه نامبرده تصحیح نخواد شد.

http://www.aihe.ac.ir/
http://www.aihe.ac.ir/
http://www.aihe.ac.ir/
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 نمونه صفحه آزمون در عکس زیر قابل مشاهده است. -11

 

 
 

 

 

 


