
 :ضمن آرزوي موفقيت براي شما دانشجوي گرامي، به منظور شرکت در آزمونهاي آنالين به نکات زير توجه فرماييد

يه مي گردد قبل از شروع امتحانات تاريخ و ساعت کليه دروس مندرج در سامانه آزمون هاي آنالين با موارد ذکر شده در کارت امتحان توص -1

 .گردد بررسي

 .ون دانشجو مي تواند بخش راهنماي هر امتحان را مشاهده نمايدبه منظور آشنايي با فرمت امتحان، قبل از شروع آزم-2

 .توصيه مي گردد به منظور شرکت در آزمون هاي آنالين حتي االمکان از سيستم کامپيوتر شخصي و يا لپ تاپ استفاده گردد-3

کرده و سپس  در حين آزمون چنانچه مدتي از سامانه استفاده نکنيد و مشغول نوشتن جواب بر روي کاغذ باشيد،جهت ورود مجدد رفرش -4

 .نماييد جواب ها را بارگذاري

 تم غيرفعالفيلترشکن سيس و ر سرعت استفادهبه منظور اطمينان از عدم قطعي در زمان برگزاري آزمون پيشنهاد مي گردد از بستر اينترنتي پ-5

 .گردد

 الزم است دانشجو قبل از کليک بر روينهايي نمودن امتحان، به منزله تحويل برگه امتحان مي باشد از آنجايي که کليک بر روي گزينه  -6

نه يدر صورتي که هر سوال را جواب داده و گز)با مراجعه به پاسخ هر سوال  از ارسال شدن پاسخ کليه سواالت اطمينان حاصل نمايداين قسمت 

 .(نهايي هم نزنيد اشکالي ندارد

توصيه مي گردد پاسخ هر سوال به صورت جداگانه و به محض اتمام حل سواالت انجام گيرد و از الصاق پاسخ همه سواالت در انتهاي آزمون -7

 .به صورت يکجا خودداري گردد

ربين و يا گوشي تلفن همراه به گونه اي انجام گيرد که ضمن رعايت وضوح الزم، حجم فايل ها براي الصاق و پيشنهاد مي گردد تنظيمات دو-8

 .صرفه جويي در زمان حداقل گردد

يحي برداري و الصاق پاسخ هاي تشرالزم است پيش از شروع امتحان دانشجو نسبت به تهيه دوربين و يا گوشي تلفن همراه به منظور عکس -9

 .اقدام و از ارتباط وسيله مورد نظر به سيستم کامپيوتري مطمئن گردد

رگه ببه منظور جلوگيري از تضييع حقوق دانشجويان در تصحيح پاسخنامه ها، الزم است پاسخ تشريحي دانشجو به صورت خوانا و واضح در -10

 .نوشته و ارسال گردد 4Aسفيد 

 .شروع امتحانات از تنظيم بودن ساعت سيستم خود با ساعت رسمي کشور اطمينان حاصل فرماييدپيش از -11

 .دانشجو در امتحان محسوب مي گرددامتحان آنالين ندهد بمنزله غيبت در صورتي که دانشجو در ساعت و تاريخ مشخص شده -12

 .ختيار دادن نام کاربري و رمز عبور به ديگران جداً خودداري فرماييدبا توجه به رهگيري کليه عمليات دانشجو در سامانه، لطفا از در ا-13

هاي  IPورود به سامانه دانشجو در سامانه آموزش و قابليت رهگيري ورود و خروج دانشجويان به سامانه، از اتصال با  IPبا توجه به ثبت -14

 مختلف در يک آزمون خودداري فرماييد )مصاديق تقلب مي باشد(

 


