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نایی با جهت آش .می باشد  کد ملیو رمزعبور :   ش دانشجوییجهت کلیه دانشجویان نام کاربری :  -1

 شبیه سازی برگزار می گردد . آزمون  ، قبل از اولین آزمون آزمون ، شیوه نامه جدید

سواالت  و کلیه صفحه یک سوال قرار می گیرد و امکان بر گشت به  کل سواالت قبل وجود ندارد ر هرد -2

  باشد .  آزمون به صورت رندوم می

می باشد و پس از گذشت زمان  40-60زمان اختصاص داده شده در هر سوال در آزمونهای چهار گزینه  -3

ولی امکان عبور از یک سوال قبل از اتمام زمان  هر سوال، سامانه بطور اتوماتیک وارد سوال بعد می شود

 جهت دانشجو وجود دارد .  ،سوالآن 

 

 



 
 

 ر آزمون یکی از ویژگی های زیر را به انتخاب استاد دارا می باشد : ه -4

 درصد سواالت 10بازگشت به  -

 یا             

 درصد سوال ارفاقی با نمره اضافی  10 -

ا ذخیره زمان سواالت آزمون، این بخش مورد زمان اضافی درنظر گرفته نمی شود و دانشجو بجهت این )

 (را مدیریت می کند

 ثانیه اعمال نماید .  50ستاد در صورت صالحدید می تواند زمان توقف  بر روی سوال را حداکثر تا ا -5

 آزمون دروسی که نیاز به تحلیل و محاسبات دارند در اختیار استاد است . سوال در عیین زمان ت -6

 دقیقه می باشد و پس از آن اجازه ورود به آزمون داده نخواهد شد .  5بازه ورود به آزمون -7   

الزم است دانشجو قبل از آزمون وضعیت اینترنت سیستم یا گوشی خود را بررسی نماید) حجم و سرعت -8  

 ترنت، تهیه بسته اینترنت و ... ( این

الزم ود ، یا به صفحه بعد نمی رچنانچه ارتباط با سرور آزمون کند یا قطع شود و پاسخ سوال ثبت نمی شود -9

کنید یا یکبار سامانه را بسته و مجددا با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد   Refreshاست صفحه را 

 سامانه شوید . ) پاسخ های قبلی ثبت شده است(  

بالفاصله  ددر خصوص دانشجویانی که به دلیل قطعی برق یا اینترنت نتوانند در آزمون شرکت کنند بای-10

ن به صالحدید استاد آزمون در حداقل زمان ممک  که در اینصورت استاد را مطلع نمایند) ارائه مستندات(

 شفاهی یا تشریحی یا تستی برگزار می شود . 
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