
  الكترونيكي هايآزموندر  كنندهشركتراهنماي داوطلبان 

  .نماييمميو آرزوي موفقيت، توجه شما را به نكات ذيل در برگزاري آزمون الكترونيك جلب  خيرمقدمدانشجوي گرامي ضمن 

د نسبت و از راحتي خو نماييدپس از استقرار در صندلي، زاويه مانيتور جهت ديد بهتر و صندلي خود را تنظيم  لطفاً -1
 .نماييدبه استفاده از كامپيوتر اطمينان حاصل 

 .فرماييددقت درج شده الصاقي ميز خود به نكات و تذكرات  -2
 تريننزديكدر صورت عدم امكان ورود به برنامه به و  نماييداره دانشجويي خود را وارد براي ورود به آزمون شم -3

 مراقب اطالع دهيد.

  

  
و مشخصات شما را نمايش  ظاهرشدهمانند شكل زير  ايصفحهپس از وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور، 

  دكمه شروع آزمون را انتخاب نماييد. توانيدميمشخصات صحيح باشد  كهدرصورتي .دهدمي
  

 

  

ك پاسخ صحيح بدون نمره فقط ي سؤالكه هر  استمتفاوت  هايچينشدر  ايچهارگزينه سؤاالتآزمون شامل  -4
 .منفي دارد

 اين آزمون امكان عدم انتخاب گزينه، تغيير گزينه و حذف گزينه انتخابي وجود دارد. سؤاالتدر  -5

جهت ورود به آزمون نام کاربری شماره 
.استدانشجويی و رمز عبور کد ملی   



روي قسمت نام دروس  توانيدمي، شما استدر باالي صفحه نام آزمون و زمان باقيمانده از كل آزمون مشخص  -۶
 توانيدمياست نشانگر زمان را  ذكرشايان .نماييدامتحان را شروع  خواهيدميو از هر درسي كه  آزمون كليك كرده

 محو يا برقرار نماييد. دلخواهبه

  
 

  

 هااسخپهمين نوار دكمه مرور  روي حركتي براي حركت در صفحات قبل و بعد قرار دارد. نوارابزاردر پايين صفحه،  -7
 را مشاهده نماييد. شدهانتخاب هايگزينهپاسخنامه خود و وضعيت  توانيدميقرار داشته كه 

  



 

دون ب توانيدميكه  شودميتصويري براي داوطلب نشان داده  صورتبهثانيه استراحت  60 سؤال 50در محدوده هر  -8
 كلهبخودكار  صورتبهستفاده، زمان استراحت صورت ا در از اين زمان استفاده نماييد. دلخواهبهترك صندلي خود 
 .گرددميزمان آزمون اضافه 

 موردنظر سؤالكه در صورت انتخاب آن، زمينه  سمت چپ دكمه بررسي مجدد وجود دارد سؤالدر انتهاي ساقه هر  -9
 دوباره به آن مراجعه و پاسخ دهيد. توانيدميكه  گرددمينيز مشخص  سؤاالتو در مرور  شودميتغيير رنگ داده 

 

 

 كهدرصورتيو  شودميآنالين با انتخاب گزينه در سرور مركزي ذخيره  صورتبهعملكرد شما  تذكر بسيار مهم: -10
با شماره دانشجويي بدون هيچ استرس وارد آزمون شويد  مجدداً توانيدميصفحه آزمون به هر دليلي بسته شود شما 

به مراقب خود  صورت ايندر ( .رودنميو از بين  شدهذخيرهقبلي،  شدهانتخاب هايگزينه يد.و آزمون را ادامه ده
 اطالع دهيد)



از كليد اتمام آزمون در پايين صفحه استفاده و سالن را ترك  توانيدميدر صورت پايان آزمون قبل از زمان مقرر،  -11
 نماييد.

 
  

 

 

و ...در محل  دوربين ساعت ديجيتال و ،حسابماشينموبايل،  فلش،حافظه خودكار ، مداد ، آوردن هرگونه كاغذ،  -12
 .استامتحان ممنوع 

آزمون توسط حفاظت  اريگزبر در طولو  شدهضبطلذا عملكرد شما  است مداربستهمحل امتحان مجهز به دوربين  -13
 قوانين و مقررات آزمون برخورد خواهد شد. اساس برو در صورت مشاهده تخلف  گرددميآزمون بررسي 

  


