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راهنمای استفاده از سامانه اینترنتی
همکارگرامی آزمون آشنایی با برنامه جامع عملیاتی سال  98در زمان های زیر برگزار می گردد:


یک شنبه  98/04/16ساعت  8:00لغایت 9:00



یک شنبه  98/04/16ساعت  19:00لغایت 20:00



سه شنبه  98/04/18ساعت  8:00لغایت 9:00



سه شنبه  98/04/18ساعت  19:00لغایت 20:00

نکته  :1الزم به ذکر است که هر کاربر فقط برای  1مرتبه امکان شرکت در آزمون را دارد.
نکته  :2نمره حدنصاب قبولی در این آزمون باالتر از  12می باشد.
نکته  :3هر فرد از زمان ورود به صفحه ی اصلی آزمون  30دقیقه زمان جهت پاسخگویی به  20سوال را دارد ،که پس از اتمام این
بازه زمانی ،آزمون بطور خودکار بسته شده و براساس پاسخ های ثبت شده نمره محاسبه می شود.
نکته  :4پس از اتمام آزمون امکان مشاهده نمره برای شما وجود ندارد ،لذا به جز مواردی که آزمون شما دچار مشکل می شود ،جهت
اطالع از نمره خود ،از تماس با پشتیبانی اجتناب کنید.
نکته  :5کارنامه نمرات و پاسخنامه ی آزمون از روز  98/04/19به مدت  3روز برای کلیه شرکت کنندگان قابل مشاهده میباشد.
نکته  :6جزوه ی آزمون را می توانید از یکی از راه های زیر تهیه کنید :پیوست اطالعیه ،پورتال اداره کل آموزش ،بخش
اعالنات سامانه فراگیر آموزش.
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در زمان برگزاری آزمون می توانید با شماره های پشتیبانی زیر نیز در ارتباط باشید.
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 جهت دسترسی به سامانه اینترنتی یادگیری الکترونیک ( )LMSبانک سپه باید ابتدا آدرس  www.ELSEPAH.comرا در
 Address Barمرورگر خود وارد نمایید.

 بالفاصله پس از قرارگیری در صفحه ورود ،می توانید به صورت زیر وارد سامانه شوید:

کد پرسنلی ( 6رقمی)
کد پرسنلی ( 6رقمی)

 شما می تواند جهت سهولت در استفاده از سامانه ،نسخه اپلیکیشن موبایل سامانه را از صفحه اول سامانه و یا با کلیک برروری
این لینک دریافت و بر روی موبایل یا تبلت اندرویدی خود نصب کنید ،در غیر اینصورت از آخرین نسخه مرورگرهای گوگل کروم،
موزیال فایرفاکس و برروی تلفن های اپل از مرورگر سافاری استفاده نمایید.
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نکته  :7جهت ورود به سامانه ،نام کاربری و رمزورود شماره  6رقمی شما می باشد.
پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ،کاربر به لیست عناوین دوره های آموزشی نیازسنجی شده برای خود دسترسی خواهد
داشت .این صفحه تحت عنوان دوره های من نامگذاری شده است.

آزمون آشنایی با برنامه جامع عملیاتی سال 98
 با کلیک مستقیم بر روی عنوان آزمون ،وارد صفحه اختصاصی آن خواهید شد.
 پس از ورود به صفحه اختصاصی آزمون ،با کلیک بر روی لینک صفحه اصلی آزمون وارد آزمون می شوید:

برای شرکت در آزمون روی لینک آن کلیک نمایید و کلید شروع کنید را انتخاب نمایید.
محدودیت زمانی 30 :دقیقه

درحین شرکت در آزمون شما می توانید زمان باقیمانده خود را مشاهده و مدیریت کنید.

بعد از پاسخ دادن به سواالت با انتخاب کلید اتمام می توانید بعد از مرور پاسخ های خود ،با انتخاب کلید اتمام و ثبت پاسخ ها
آزمون خود را تحویل دهید.
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پس از اتمام آزمون امکان مشاهده نمره برای شما وجود ندارد ،لذا به جز مواردی که آزمون شما دچار مشکل می شود،
جهت اطالع از نمره خود ،از تماس با پشتیبانی اجتناب کنید.
کارنامه نمرات و پاسخنامه ی آزمون از روز  98/04/19به مدت  3روز برای کلیه شرکت کنندگان قابل مشاهده
میباشد.

راهنمای استفاده از موبایل اپلیکیشن
نکته  :8جهت استفاده از نسخه موبایل اپلیکیشن سامانه ،فایل نصبی آن را از روی صفحه اول سایت دریافت و نصب کنید.
 پس از نصب اپلیکیشن برروی تلفن همراه و یا تبلت خود یک آیکون روی صفحه موبایل شما قرار می گیرد که هر بار با
انتخاب آن وارد فضای سامانه  LMSمی شوید.

 در اولین ورود به سامانه از طریق اپلیکیشن ،نام کاربری و رمز ورود خود را وارد کنید و سپس کلید ورود را انتخاب کنید:

کد پرسنلی ( 6رقمی)
کد پرسنلی ( 6رقمی)



جهت مشاهده دوره عنوان آن را انتخاب کنید:

آشنایی با برنامه جامع عملیاتی سال 98
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نکته  :9دقت کنید درصورت استفاده از اپلیکیشن موبایل ،در زمان ورود به آزمون ،ارتباط باید حتما به اینترنت متصل باشید.
شرکت در آزمون:
 .1با انتخاب کلید شروع وارد آزمون شوید.
 .2با انتخاب کلید ارسال زمان پاسخگویی آغاز شده و شما می توانید به سواالت پاسخ دهید.

آزمـون

محدودیت زمانی 30 :دقیقه

زمان پاسخگویی به سواالت  30دقیقه است.

2
1

 .3پس از اتمام پاسخگویی به تمام سواالت با انتخاب عالمت مشخص شده در زیر وارد مرحله اتمام و ثبت پاسخ ها شوید.

آزمـون
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 .4در اینجا می توانید با انتخاب کلید بازگشت و ادامه پاسخگویی ،مجدداً به آزمون بازگردید و به ادامه پاسخگویی به سواالت
بپردازید و یا درصورت اطمینان از پاسخ های خود جهت اتمام آزمون کلید ثبت همه پاسخ ها و اتمام را انتخاب کنید.
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