
نصبراھنمای 
Safe Exam Browser(SEB)

و 
آنالین ESTAشرکت در آزمون 



.مخصوص را نصب کنید SEBبرای شرکت در آزمون ابتدا باید نرم افزار 

یا کلیک بر روی لینک زیر

https://ilca.aut.ac.ir/onlineprogram/
SEB را دانلود کنید.

1مرحله ی 

https://ilca.aut.ac.ir/onlineprogram/


:پس از دانلود نرم افزار، بر روی نرم افزار دانلود شده
SEB_3.1.1.250_SetupBundle.exe

.راست کنیدکلیک

2مرحله ی 



ه ی از منوی باز شده گزین،پس ازکلیک راست
"Run as administer"

را انتخاب کنید

2مرحله ی 



در این پنجره بر روی 
کلیک "Run"گزینه ی 

کنید

3مرحله ی 



4مرحله ی 

تیک گزینه ی 
"I agree to the License 
terms and conditions"

. را بزنید
سپس بر روی دکمه ی 

"Install "کلیک کنید.



SEB با موفقیت نصب شد.

5مرحله ی 



بدون این تنظیمات ھیچ (، برای ورود به آزمون نیاز به تنظیمات خاصی است  SEBپس از نصب 
در صفحه ی زیر )  SEBتنظیمات(اسم را به SEBتنظیماتفایل ). آزمونی برای شما فعال نخواھد شد

https://ilca.aut.ac.ir/onlineprogram/

.  دانلود کنید

7مرحله ی 

https://ilca.aut.ac.ir/onlineprogram/


 SEBاین فایل با جحم بسیار کم تنظیمات آزمون است با کلیک بر روی آن شما وارد فضای 
.می شوید که در آن صفحه لینک ھای ورود به آزمون وجود دارند

.اریداین فایل را در جای مطمئنی ذخیره کنید زیرا برای آزمون ھای استای بعدی نیز به آن نیاز د
.در دسترس خواھند بود SEBدقت کنید آزمون ھا  فقط در زمان ھای اعالم شده در

8مرحله ی 



تھیه شده SEBآزمون ازمایشی است و فقط برای اشنایی بیشتر شما با فضای SEBلینک زیر در 
.این لینک آزمون اصلی نیست و نمره ندارد. است

.آشنا شوید SEBتوصیه می شود حتما روز فبل از آزمون در آزمون آزمایشی شرکت کنید و با فضای 

9مرحله ی 



انواع سواالت آزمون آزمایشی
.این آزمون ھیچ نمره ای ندارد و فقط جھت اشنایی با فضای آزمون طراحی شده است

10مرحله ی 



نکات مربوط به روز آزمون



.ساختار بخش ھای مختلف آزمون مانند آنچه در آزمون آزمایشی مشاھده کردید خواھند بود
نیز مورد مراقبت  Adobe Connectدر روز آزمون، ھمه ی شرکت کنندگان از طریق وبکم و نرم افزار 
.قرار خواھند گرفت که نحوه ی اجرای آن در زیر ارائه شده است

.  در دسترس خواھند بود Safe Exam Browserآزمون ھا صرفا در نرم افزار
.یدزمون آزمایشی شرکت کنید تا با فضای نرم افزار آشنا شوآحتما روز قبل از برگزاری آزمون در 

.آزمون مھارت اسپیکینگ با ھماھنگی در روز دیگری برگزار خواھد شد

1مرحله ی 



 کنندباید موارد زیر را در ھنگام برگزاری آزمون رعایت کنندگان شرکت:
 باشندتنھایی در یک اتاق روشن و ساکت به.
 ان وبکم و استفاده از موبایل به عنو. (باشندفعال کامپیوتر ایشان و وبکم میکروفن

)یا حضور با دو دستگاه در کالس تقلب تلقی می گردد
 باشند...) ،بدون عینک آفتابی، ماسک(ایشان کامال مشخص چھره ی.
 کنندواضحی از کارت دانشجویی خود بارگزاری در ھنگام ثبت نام تصویر.
 نکنندزمان برگزاری آزمون با کسی صحبت در.
 نکنندپایان جلسه آزمون، محیط آزمون را ترک تا.
 یتور جز به مانبه . کندشرکت کننده صرفا از طریق یک مانیتور در آزمون شرکت ھر

.  نکنندبه چیز دیگری نگاه 
 کنندخوردن و آشامیدن در طول آزمون پرھیز از.
 مراقب در حال نظارت ویدیویی زنده از طریق وبکم ھا خواھد در ھنگام آزمون،یک

.بود
اطمینان از . در صورت قطع ارتباط ویدیوی، آزمون شرکت کننده ملقی می گردد

.در طول آزمون بر عھده ی شرکت کننده استوصل بودن وبکم
 در بخشReading وWriting چھره و .(ھیچ ھدفون یا میکروفنی استفاده نکنداز

)گوش ھای ایشان به طور کامل قابل روئیت باشند
 لقی تقلب ت...) ھوشمند و موبایل، ساعت (الکترونیک از ھرگونه وسیله استفاده

.می گردد

2مرحله ی 



متناسب با سیستم عامل کامپیوتر خود را از صفحه ی Adobe Connect افزار نرم
.زیر دانلود و نصب کنید

https://ilca.aut.ac.ir/onlineprogram/

این برنامه از طریق مرورگرھای مختلف در دسترس . حتما این برنامه را نصب کنید
. نیست

3مرحله ی 

https://ilca.aut.ac.ir/onlineprogram/


پس از نصب، لینک کالس را 
http://lms.ilca.aut.ac.ir/estatest/

.کلیک کنید" Continue"در آدرس بار کپی کنید و برروی دکمه ی 

4مرحله ی 



بعد . کلیک کنید Enter Roomنام و نام خانوادگی خود را به انگلیس وارد کنید سپس بر روی
به شما اجازه ی ورود به کالس داده خواھد  Enter Roomازچند ثانیه پس از کلیک بر روی

.شد

5مرحله ی 



.اکنون وارد کالس شده اید پس از ارائه توضیحات می توانید در آزمون شرکت کنید
.، بر روی فایل تنظیمات که قبال گفته شد کلیک کنیدSEBبرای ورود به آزمون در 

6مرحله ی 



7مرحله ی 
ان سعی کنید وبکم خود را طوری تنظیم کنید که در طول آزمون تصویر شما به درستی نمای

.)مانند نمونه پایین، شانه ھای شما مشخص باشد و روبروی دوربین قرار بگیرید.(باشد



.  دسترسی شما کامال محدود است و فقط می توانید در آزمون شرکت کنیدSEBدر فضای 
ایر بنابراین قبل از اجرای تنظیمات و ورود به آزمون از کارکرد درست میکروفن و اسپیکر و س

.تنظیمات کامپیوتر خود اطمینان حاصل نمایید

8مرحله ی 



.کلیک کنید" شرکت در آزمون"بر روی گزینه ی 

9مرحله ی 



کلیک بر روی دکمه ی پخش فایل صوتی. اکنون وارد بخش اول آزمون یعنی مھارت لیستنینگ شده اید
.  کنید و به سواالت پاسخ دھید

ھر بخش از آزمون زمانبندی مخصوص خود را دارد که تایمر آن در باالی صفحه سمت راست موجود 
است

10مرحله ی 



به صفحه ی" صفحه ی بعد"پس از پاسخ به سواالت در پایین صفحه با زدن بر روی دکمه ی 
.بعدی بروید

11مرحله ی 



.کلیک کنید" اتمام آزمون"بخش آزمون مھارت لیستنیگ بر روی گزینه ی 4پس از پاسخ به 
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پاسخ "در صفحه ی بعد با لیست پاسخ ھای خود روبرو می شوید که در جلوی آن ھا عبارت 
.نوشته شده است" شما ثبت شده است
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.کلیک کنید" ثبت ھمه ی آزمون  ھا و اتمام آزمون "در پایین صفحه بر روی گزینه ی 

13مرحله ی 



.کلیک کنید" ثبت ھمه ی آزمون  ھا و اتمام آزمون "در صفحه جدید بر روی گزینه ی 

14مرحله ی 



.کلیک کنید" بازگشت به درس"بر روی گرینه ی 
.نمره ای که در این صفحه نمایش داده می شود نمره ی آزمون شما نیست

15مرحله ی 



.دکلیک کنی" ریدینگ"در صفحه ی اصلی آزمون بر روی آزمون مھارت بعدی یعنی 

16مرحله ی 



مانند بخشھای آزمون لیستنینگ صفحه به صفحه سواالت را پاسخ دھید و در آخر گزینه ی
.را کلیک کنید" ثبت ھمه ی پاسخ ھا و اتمام آزمون"

17مرحله ی 



.کلیک کنید" بازگشت به درس"برروی 

18مرحله ی 



اسخ رایتینگ را انتخاب کنید و به سواالت آن پدر منوی اصلی آزمون، آزمون مھارت بعدی یعنی 
.دھید

19مرحله ی 



د و وارد منوی اصلی شوی. کلیک کنید" بازگشت به درس" در پایان آزمون رایتینگ بر روی 

20مرحله ی 



، ابتدا بر روی دکمه ی خاموش در گوشه ی پایین SEBدر منوی اصلی آزمون برای خروج از محیط 
وارد کرده و بر 123456یا exitی سپس در منوی کوچک باز شده کلمه. سمت راست کلیک کنید

.کلیک کنید”CONFIRM“روی 

21مرحله ی 



: در صورت بروز مشکل
.پیغام دھید2پشتیبان شماره ی در پورتال آموزشی به 

.  تماس بگیرید02164545615با شماره ی در روز آزمون
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