به نام خدا
راهنمای استفاده از سامانه آزمون آنالین توسط طالب
-1به منظور شرکت در آزمون ابتدا طلبه باید با توجه با تاریخ و زمان شروع آزمون به سامانه جامع آموزش به
آدرس  http://saja.miu.ac.irوارد شود.

-2سپس در قسمت آزمون آنالین روی دکمه ورود کلیک کنید.

-3پس از باز شدن صفحه سامانه دانشپژوهان(سجا) در قسمت نام کاربری و رمز عبور طلبه به  3روش می تواند
به سامانه ی آزمون آنالین وارد شود.
• طالب غیر ایرانی  :نام کاربری  کد طلبگی ،رمز عبور  رمز عبور سامانه سجا .
• طالب ایرانی  :نام کاربری  کد ملی ،رمز عبور  رمز عبور سامانه سمپا.
• طالب ایرانی و غیر ایرانی  :نام کاربری  کد رهگیری سامانه سمپا ،رمز عبور  رمز عبور سامانه سمپا.
 -4بعد از وارد کردن نام کابربری و کلمه عبور روی دکمه ورود کلیک کنید.

 -5پس از ورود به سامانه دانشپژوهان در قسمت ابتدایی صفحه اگر طلبه آزمون فعالی داشته باشد ،با عبارت
"شما یک آزمون فعال دارید" مشخص می شود.

 -6به منظور ورود به پنل شرکت در آزمون روی دکمه ورود به سامانه آزمون آنالین کلیک کنید.

-7پس از ورود به سامانه آزمون آنالین ابتدا مشخصات خود را با مشخصات نمایش داده شده تطبیق دهید .در
صورت هرگونه مغایرت ناظر آزمون را با خبر سازید.
بعد از بررسی مشخصات ،زبان آزمون خود را انتخاب کنید  .توجه داشته باشید که زبان انتخابی شما در نمایش
سواالت شما موثر است.

 -8بعد از تطبیق نهاییی مشخصات خود و انتخاب زبان آزمون به منظور شروع فرایند آزمون روی دکمه
ورود به آزمون کلیک کنید.

-9در این صفحه لیستی از منابع آزمون به همراه تعداد سواالت و تعداد پاسخ های طلبه نمایش داده می شود.
همچنین در قسمت باالی صفحه زمان باقی مانده آزمون مشخص است.
توجه داشته باشید که قبل از اتمام زمان آزمون طلبه باید نسبت به ثبت پاسخ های خود و اتمام آزمون اقدام
نما ید ،در غیر این صورت هنگام پایان یافتن زمان آزمون سامانه به صورت خودکار آزمون را به اتمام می رساند.

 -10به منظور نمایش سواالت هر منبع روی دکمه مشاهده سواالت آن منبع کلیک کنید.

-11در این بخش طلبه لیستی از سواالت منبع انتخابی خود را مشاهده می کند .برای انتخاب گزینه صحیح
کافیست روی آن کلیک کنید  .همچنین طلبه می تواند سوالی را بدون پاسخ رها کند یا اینکه بعدا به آن پاسخ
دهد و یا اینکه تا قبل از پایان آزمون نسبت به ویرایش آن اقدام کند.

-12طلبه می تواند با کلیک بر روی صفحه بعدی یا صفحه قبلی ادامه سواالت یا سواالت قبلی خود را مشاهده
کند.

 -13بعد از پاسخ دادن به سواالت طلبه باید جهت ارسال پاسخ های خود حتما باید روی دکمه ثبت پاسخ ها
کلیک کند .توجه داشته باشید که مراجعه مجدد به سوالت و ویرایش آنها فراهم است.

 -14پس از اینکه طلبه برای سواالت هر منبع پاسخ های خود را ثبت کرد ،تا قبل از پایان آزمون فرصت دارد
پاسخ های خود را بازبینی و یا ویرایش کند.

 -15طلبه باید قبل از پایان زمان آزمون و یا قبل از ترک جلسه آزمون حتما حتما روی دکمه اتمام آزمون کلیک
کند و آزمون را به پایان رساند در غیر اینصورت سیستم به صورت خودکار آزمون وی را به پایان می رساند.

 -16این صفحه بیانگر این است که آزمون طلبه به پایان رسیده و پاسخ ها با موفقیت ثبت شده است .لطفا بعد از
اتمام آزمون به وسیله گزینه خروج از سامانه  ،از سامانه خارج شوید.

با آرزوی موفقیت برای همه طالب گرامی
اتمام آموزش

