
هاي آنالينهاي كلي شركت در آزمونتوصيه  

 پيش از آزمون

 در يك مكان آرام حضور پيدا كنيد. .1

 از صحت عملكرد سخت افزارهاي سيستم خود اطمينان حاصل كنيد. .2

 اتصال به اينترنت را بررسي كنيد. .3

 داشته باشيد.اينترنت  بهحداقل يك جايگزين براي اتصال  .4

 .داشته باشيد در اختيار A4 ذاغقلم و ك .5
 .آماده كنيديك موبايل و يا دوربين ديجيتال براي عكس برداري  .6
 اتصال موبايل و يا دوربين خود را با كامپيوتر بررسي كنيد. .7

 روشنايي محيط براي عكس برداري مناسب باشد. .8

 مسلط شويد. PDFبه روش تبديل فايل عكس به  .9

 ايھهبرنام از شودمي هتوصي ,هپاسخنام ايھهبرگ ا از خوان و باكيفيت تصوير ايجاد براي 
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 .يدكن استفاده

 مانند  آنالين ايھابزار از توان مي فوق ايھمهبرنا نصب امكان عدم صورت در 

jpg2pdf.com   براي تبديل عكس بهPDF  نمود استفاده . 

 ) شويد.Adobe Connectيقه قبل از شروع آزمون وارد محيط كالس آنالين (از چند دق  .10

 حتما از صحت عملكرد دوربين و ميكروفون در محيط كالس آنالين اطمينان حاصل كنيد. .11

 
 

 

ننكات كلي در مورد آزمو  

 سواالت, ترتيب آنها و حتي گزينه هاي آزمون هر دانشجو با ديگري متفاوت است. .1

ها زمان خود را از دست زمان آزمون محدود است, در صورت تالش براي دريافت و يا ارسال پاسخ .2
 خواهيد داد.

 وجود نخواهد داشت.بعد از پايان زمان آزمون, دسترسي به آن بسته خواهد شد و امكان ادامه  .3

فقط يك سوال در صفحه نمايش داده خواهد شد و بعد از عبور از طبق نظر استاد در تعدادي از آزمونها  .4
 اين موراد در توصيف هر آزمون درج خواهد شد.دد نيست. جآن امكان بازگشت م



 روشو به يكي از   متفاوت تشريحيي ارسال پاسخ شيوه ,درس محترم به درخواست استادبا توجه  .5
 خواهد بود. زير هاي

 ي كاغذ و عكسبرداري از آن و ارسال عكس از طريق ايميل و يا درج پاسخ در برگه
 براي استاد مربوطه واتساپ

 محل "قسمت ي كاغذ و عكسبرداري از آن و بارگذاري آن در درج پاسخ در برگه
شده قرار داده  LMS در سامانه ,ي درسكه در صفحه  "تشريحي سواالتارسال پاسخ 

 (در اين صورت حتما حجم عكس را به حداقل خود برسانيد) است

 در فضايي كه در پايين هر سوال به آن  در هر فرمتي و يا ارسال فايل درج پاسخ
 اختصاص داده شده است.

ي كاغذ, حتما صورت ****توجه داشته باشيد در صورت درج پاسخ در برگه
 سوال را نيز قيد فرماييد****

 "شركت در آزمون يادامه"ي ر صورت خروج احتمالي از آزمون بعد از اتصال مجدد بر روي دكمهد .6
مدت زمان بديهي است  است. گرديدههاي داده شده ذخيره توجه داشته باشيد كه پاسخ كليك كنيد.

 كسر خواهد شد. ,آزمون زمانمهلت خروج شما از 

 شد.اطالعات موقعيت مكاني و زماني شما در سامانه ثبت خواهد  .7

 موفق به پشت سرگذاشتن آزمون خود نشديد, تصميم گيري در مورد هر دليلگر به ا .8
 وضعيت شما با استاد مربوطه خواهد بود.

 


