
 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان گرامی

 

 

یر در موارد ز 1399-1400ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان در آزمونهای پایان نیمسال دوم 

 :  رسانی می گردداطالع   28/2/1400ابالغ شده در تاریخ  کشوری شیوه نامهخصوص آزمونها طبق 

 

 

ما تیار شدر ابتدای آزمون نام و نام خانوادگی و شماره تماس کارشناس پشتیبانی آزمون در اخ .1

تماس  رمذکو اسبروز هر گونه مشکل سریعا با کارشن مواقعدانشجویان عزیز قرار داده می شود که در 

 حاصل نمایید. 

 مدت زمان کلی آزمون در ابتدای آزمون اعالم می گردد.  .2

ر یک می گردد و هر سوال دلحاظ  ثانیه وقت 50برای هرسوال در خصوص سواالت چندگزینه ای  .3

زمان عبور از  ثانیه خواهد بود. ولی 50صفحه ظاهر خواهد شد و حداکثر زمان توقف بر روی هر سوال 

ود، به این ثانیه( در اختیار دانشجو خواهد ب 50حداکثر  هر سوال به سوال بعدی )با رعایت سقف

ی تواند انشجو مزمان مازاد مربوط به آن، د شدنترتیب با تسریع در پاسخ دادن به یک سوال و ذخیره 

 درصد سواالت استفاده کند.  10وقت ذخیره شده برای بازگشت به از 

 ه را داشته باشید. ثانی 50برای هر سوال یعنی دانشجویان محترم توجه الزم به حداکثر زمان در اختیار  .4

باشد که  درصد سواالت برای دانشجو فراهم می 10امکان بازگشت به سواالت ماقبل، در کل برای  .5

 . بازگشت و پاسخ دادن به این سواالت استفاده می کندجهت  از زمان ذخیره شدهدانشجو 

به کل  آزمون دت در اتصال دانشجو به سامانهدقیقه وقت شناور برای احتمال بروز تاخیر کوتاه م 3 .6

 آزمون اضافه می گردد. هر زمان 

در صورت بروز هرگونه خطای نرم افزاری یا اختالل موردی در وضعیت اتصال برخط ، دانشجو باید  .7

ساعت مستندات و مدارک  خود را  48سریعا به کارشناس آزمون اطالع رسانی نماید و تا حداکثر 

ل نماید،  مراتب در شورای آموزشی دانشکده بررسی می گردد و در صورت تایید جهت بررسی ارسا

برگزار می  صرفا بصورت حضوری و یا بصورت آنالین تصویری )شفاهی(شورا، آزمون مجدد 

 گردد. 


