
 الکترونیکی هایآزموندر  کنندهشرکتراهنمای داوطلبان 

 .نماییممیو آرزوی موفقیت، توجه شما را به نکات ذیل در برگزاری آزمون الکترونیک جلب  خیرمقدمدانشجوی گرامی ضمن 

و از راحتی خود نسبت  نماییدپس از استقرار در صندلی، زاویه مانیتور جهت دید بهتر و صندلی خود را تنظیم  لطفاً -1

 .نماییدبه استفاده از کامپیوتر اطمینان حاصل 

 .فرماییددقت درج شده الصاقی میز خود به نکات و تذکرات  -2

 تریننزدیکدر صورت عدم امکان ورود به برنامه به و  نماییداره دانشجویی خود را وارد برای ورود به آزمون شم -3

 مراقب اطالع دهید.

 

 

و مشخصات شما را نمایش  ظاهرشدهمانند شکل زیر  ایصفحهپس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور، 

 دکمه شروع آزمون را انتخاب نمایید. توانیدمیمشخصات صحیح باشد  کهدرصورتی .دهدمی

 

 

 

ک پاسخ صحیح بدون نمره فقط ی سؤالکه هر  استمتفاوت  هایچینشدر  ایچهارگزینه سؤاالتآزمون شامل  -4

 .منفی دارد

 این آزمون امکان عدم انتخاب گزینه، تغییر گزینه و حذف گزینه انتخابی وجود دارد. سؤاالتدر  -5

جهت ورود به آزمون نام کاربری شماره 

.استدانشجویی و رمز عبور کد ملی   



روی قسمت نام دروس  توانیدمی، شما استدر باالی صفحه نام آزمون و زمان باقیمانده از کل آزمون مشخص  -6

 توانیدمیاست نشانگر زمان را  ذکرشایان .نماییدامتحان را شروع  خواهیدمیو از هر درسی که  آزمون کلیک کرده

 محو یا برقرار نمایید. دلخواهبه

 
 

 

 هاپاسخهمین نوار دکمه مرور  روی حرکتی برای حرکت در صفحات قبل و بعد قرار دارد. نوارابزاردر پایین صفحه،  -7

 را مشاهده نمایید. شدهانتخاب هایگزینهپاسخنامه خود و وضعیت  توانیدمیقرار داشته که 

 



 

بدون  توانیدمیکه  شودمیتصویری برای داوطلب نشان داده  صورتبهثانیه استراحت  60 سؤال 50در محدوده هر  -8

 کلبهخودکار  صورتبهستفاده، زمان استراحت صورت ا در از این زمان استفاده نمایید. دلخواهبهترک صندلی خود 

 .گرددمیزمان آزمون اضافه 

 موردنظر سؤالکه در صورت انتخاب آن، زمینه  سمت چپ دکمه بررسی مجدد وجود دارد سؤالدر انتهای ساقه هر  -9

 دوباره به آن مراجعه و پاسخ دهید. توانیدمیکه  گرددمینیز مشخص  سؤاالتو در مرور  شودمیتغییر رنگ داده 

 

 

 کهدرصورتیو  شودمیآنالین با انتخاب گزینه در سرور مرکزی ذخیره  صورتبهعملکرد شما  تذکر بسیار مهم: -10

با شماره دانشجویی بدون هیچ استرس وارد آزمون شوید  مجدداً توانیدمیصفحه آزمون به هر دلیلی بسته شود شما 

به مراقب خود  صورت ایندر ) .رودنمیو از بین  شدهذخیرهقبلی،  شدهانتخاب هایگزینه ید.و آزمون را ادامه ده

 اطالع دهید(



از کلید اتمام آزمون در پایین صفحه استفاده و سالن را ترک  توانیدمیدر صورت پایان آزمون قبل از زمان مقرر،  -11

 نمایید.

 
 

 

 

و ...در محل  دوربین ساعت دیجیتال و ،حسابماشینموبایل،  فلش،حافظه خودکار ، مداد ، آوردن هرگونه کاغذ،  -12

 .استامتحان ممنوع 

آزمون توسط حفاظت  اریگزبر در طولو  شده ضبطلذا عملکرد شما  است مداربستهمحل امتحان مجهز به دوربین  -13

 قوانین و مقررات آزمون برخورد خواهد شد. اساس برو در صورت مشاهده تخلف  گرددمیآزمون بررسی 

 


