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 98-99سال دوم تحصیلیپایان نیم دستورالعمل برگزاری آزمون متمرکز

 به صورت غیر حضوری)برخط(
 

هیئت رئیسه محترم دانشگاه و با توجه به شیوع مجدد ویررو  ررونرا   08/04/98مورخ مصوبه با عنایت به    

 سرا   ایرا  نری   هرا  متارررز    آزمرو  گراار  اجتاراعد در امرارم عارومد      هدر رشور و لزوم رعایت فاصر  

برگرزار   مررداد   17لغایرت  11)قب رد   برنامه زمانبند  مطابق (برخط) به صورت غیرحضوری 98-99دوم 

  مراتب به دستورالعالضام مطالعه ایم ها  مارور  در راستا  برگزار  بهینه آزمو مقتضد است  شود.مد

 رساند شود.به مرارز آموزشد و دانشجویا  گرامد اطالعنحو احسم 

 

 اقدامات واحدهای استانی (1
 استا واحد آزمو   فعا  ناود  رابط -

بره   28/04/98شنبه مورخ  ایا  وقت ادار  روز تا خصات فرد جدید مش  رابط آزمو  در صورت تغییرتوجه: 

 دفتر سنجش و آزمو  معرفد شود.

 در اسرع وقت به مرارز آموزشد لدستورالعا ایمرساند اطالع -

 استا   واحد در  آزمو و  اجبار  مانور برگزار  آزمو  در ایام ابطیمر حضور مستار -

انتقا  آ  به  لزوم در صورتو مرارز آموزشد احتاالد مشکالت رفع  در خصوص الزم  یگیر هااهنگد و  -

 ستاد مررز  دانشگاه  

حتاالد در ایرام  مخابرات و...  جهت ج وگیر  از قطعد ا برق  ها شررت) ها  ذیربطهااهنگد با دستگاه -

 مانور اجبار  و آزمو برگزار  

یا منطقره و سرایر   در صورت بروز مشکالت غیرمترقبه اع  از: قطعد اینترنت  برق  شبکه در یک شهر  :جهتو

دفترر سرنجش و آزمرو     مسرتقر در   ستاد برگزار  آزمرو   بایست از طریق واحد استاند بهموارد  مراتب مد

 گیر  شود.اعالم تا در ایم خصوص تصای 

 

 اقدامات مراکز آموزشی (2
   مررز مدیر آموزشدمعاو /اولویت با )یک نفر به عنوا  رابط آزمو  در مررز آموزشدتعییم  -

آزمو  با توجه به تقوی  آموزشد اعالم شده توسط دانشگاه برر رو  سرایت    برگزار  زمانبند اعالم برنامه  -

 آموزشدمررز 

 ها  ارسالد  دستورالعالمندرجات به دانشجویا  بر اسا   برخط آزمونط رساند مقررات و شرایاطالع -
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آدرس  خصوصرراً دسررتورالعال ایررم  6و  3 4 5منرردرجات بنرردها ) بایسررتمرردمرارررز آموزشررد  :جهههتو

سرایت    آوا )ه حه شخصد) روفایل  در سامانه جرامع آموزشرد  صفق یطر ازرا  آزمون سامانه الکترونیکی

 رساند ناایند.به دانشجویا  اطالع ...و یامک ارسا     آموزشد مررز

آوا  بررسد و رفع مشکالت و مغایرت احتاالد اعالم شده از سو  دانشجویا  در سامانه جامع آموزشرد)ه   -

 اعالم آ  به واحد استاند   لزوم در صورتو 

  مالک  آوا موزشد)ه در صورت هر گونه مغایرت در اطالعات دریافتد از دانشجویا  با سامانه جامع آ توجه:

 .استآوا اطالعات مندرج در سامانه ه 

اطالعات دریافتد ابتدا  بایدمرارز آموزشد   آزمو  در ورود به سامانهدانشجویا  در صورت بروز مشکل : مثال

د در صرورتیکه  نر آوا مطابقرت ده در سرامانه هر    مندرجاطالعات با را   و شااره دانشجوید از دانشجو)ردم د

باشرد مرالک ورود بره    داشرته   تمغرایر  آوا )ه دسامانه جامع آموزشد با اطالعات مندرج در ت دریافتاطالعا

 .است (آواهموزشی)مجامع آه ساماندر  مندرجو شااره دانشجوید رد م د   سامانه آزمو 

 به دانشجویا  آزمو و  اجباری مانوررساند زما  برگزار  اطالع -

  در مررز آموزشد برگزار  آزمو و  اجبار  مانورایام  رابطیم آزمو  در حضور مستمر -

  

 اقدامات دانشجویان( 3
 هرا  ود به سرامانه آزمرو  در زمرا    برا  ور uast.irhttp://examآدر  الکترونیکد مراجعه به  -1

 مانور اجبار  و آزمو برگزار  

 احراز هویت ) آزمو  در سامانه عناویم درو  آزمو  متاررزو فرد   مشخصاتتایید بررسد و  -2

با استفاده از نام راربر  )رد م رد منردرج در سرامانه    سامانه آزمو    س از ورود به  بایددانشجویا   :1توجه

 الارر اقدام ناایند.آوا   وارد سامانه آزمو  شده و نسبت به تایید اطالعات فوقه 

بایسرت  انشرجویا  مرد  د  درو  آزمرو  متارررز   میعنراو مغایرت در مشخصات فرد  و در صورت  :2توجه

 مراتب را به مررز آموزشد مربوط اعالم ناایند.  

 آزمو ثبت شااره ت فم هاراه فعا  و در دستر  در سامانه  -3

 در سامانه آزمو    دانشجوتوسط  رمز عبور ایجاد -4

 .شودمدایجاد آزمو  در سامانه  دانشجوتوسط  رمز عبور  مشخصاتید  س از تای :1توجه

لاا دانشجو م زم بره حفرو و    است.ها یکسا  برا  تاامد آزمو  توسط دانشجو جاد شدهایرمز عبور  :2توجه

رمز عبرور بره افرراد دیگرر مسرتقیااً برر عهرده         ارائهاست و مسئولیت ها نگهدار  از رمز عبور تا  ایا  آزمو 

 دانشجو خواهد بود.  



3 

 

... 

... 
... 

 باشد. ایر مدا امکسامانه  از طریقدر صورت فراموشد رمز عبور  بازیابد آ   :3توجه

 بره  نسربت  "اجبهاری  مهانور  برگهزاری  پایهان  تها  شهرو   "زمراند  برازه  رد دانشرجویا  الزم است  -5

 اسخگوید  و سامانه عبور رمز ایجادو هاچنیم  درو  مشاو  آزمو  متاررز خود و فرد  مشخصات تایید 

 .ناایند اقدام به سواالت نظرسنجد

 .بود نخواهد میسر آزمو  در شررت امکا  است دیهدب  فوق اطالعات تایید عدم صورت در :توجه

تاپ  تب ت و گوشد هوشراند رره امکرا  ورود بره سرامانه را       پل توانند از رایانه شخصد دانشجویا  مد -6

 داشته باشد استفاده رنند.

بهتر است از مرورگرها  به روز شده ررروم یرا فرایر فرارس اسرتفاده       جهت ج وگیر  از بروز مشکل  توجه:

 .شود

 سامانه شود.  وارد با رایانه یا مرورگرها  مخت ف تواند به طور هازما  بیش از یکباردانشجو ناد -7

 شرخ  آزمرو  برر عهرده    برگرزار  مرانور و   مسئولیت تدارک رایانه و اتصا  به اینترنت در روز و ساعت  -8

به اینترنت نداشته باشرد   و اتصا   رایانهدر صورتد ره دانشجوید به هر دلیل امکا  تهیه  دانشجو خواهد بود.

قب د از امکانات مررز آموزشد محل تحصیل خرود  برا رعایرت آیریم نامره امتحانرات و       تواند با هااهنگد مد

 استفاده نااید.  ها  بهداشتد روتکل

مرارور و   آدر  الکترونیکددانشجویا  الزم است مطابق برنامه امتحاند خود را  ساعت مقرر از طریق  -9

استفاده از نام راربر )ردم د  و رمرز عبرور وارد سرامانه آزمرو  شروند و  رس از انتخراس در   سرواالت         با 

 امتحاند خود را در مدت زما  تعییم شده  اسخ دهند.

 

 4( ویژگیهای آزمون

 شوند.دقیقه قبل از زما  شروع آزمو  وارد سامانه  15 از توانندمددانشجویا   -1

 .ددقیقه  س از شروع آزمو  وارد سامانه شون 15 تا حدارثرد شوند اجازه داده مدانشجویا  به  -2

نسبت به رفع مشکالت احتاالد از قبیل: عدم امکرا  ورود   بایست قبل از شروع آزمو دانشجویا  مد توجه:

   به سامانه آزمو   قطعد اینترنت و سایر موارد اقدام ناایند.

 .خواهد بوده آزمو  برا  دانشجو قابل مشاهده تعییم شده و در صفح قبلاز  زمان هر آزمونمدت  -3

مربوط به هر سوا   در صورتیکه دانشرجو   مه ت در .است مشخ   اسخگوید مه ت دارا  نیز سوال هر -4

بره دانشرجو نارایش داده     هشردار عردم  اسرخگوید   بخواهد بدو  ثبت  اسخ به سوا  بعد  مراجعره ناایرد   

 خواهرد  نارایش  را بعرد   سروا   و ناوده ثبت  اسخ بدو  را  سوا سامانهدر صورت تایید دانشجو  وشود مد

 .داد
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 .نداردوجود  قبلی تسواالامکا  بازگشت  مرور یا ویرایش مراجعه به سوا  بعد    س از : توجه

 تصهادیی به صرورت      اسخهاگزینهو  سواالتناایش  .شودهر سوا  در یک صفحه ناایش داده مد -5

 خواهد بود.

 گزینه صحیح را با ر یک انتخاس نااید. االت رافد است دانشجوبرا   اسخگوید به سو -6
 .شودنادبرا  سواالت باقیاانده منظور آ   مازادزما  مدت سوا  هر  س از ثبت  اسخ  -7

ا  رره قطعرد رخ داده   هارا  مرح ره  از تواند   دانشجو مدارتباط سامانه با دانشجو شد  قطع در صورت -8

 . دهدباقیاانده ادامه  تسواال  اسخ بهآزمو  شده و سامانه جددا وارد م  آزمو  تا  ایا  سقف زمانداست 

تعداد سرواالت و مردت زمرا  باقیاانرده بره دانشرجو اعرالم          درصورت ورود مجدد دانشجو به سامانه :جهتو

 توانرد صورت مرد  تواند به آزمو  خود ادامه دهد در غیر ایمشود چنانچه مورد تایید قرار گیرد دانشجو مدمد

  به  اسخگوید به سرواالت آزمرو    داد  الزم به ذرر است در صورت ادامه در آزمو  نوبت دوم شررت نااید.

 دقیقه به مه ت آزمو  اضافه خواهد شد. 10حدارثر 

آزمو  اضافه خواهرد   هر دقیقه به زما   ایا  6دقیقه باشد  مدت  6چنانچه مدت زما  قطعد ارتباط  :1مثال

 شد.  

دقیقه به زمرا   ایرا  هرر آزمرو  اضرافه       10دقیقه باشد  صرفا  13دت زما  قطعد ارتباط مچنانچه :2مثال

 خواهد شد.

 تواننرد مد شررت رنند نوبت او  نتوانند در آزمو  ...  و اینترنت قطعد)دلی د هر بهدانشجویا   چنانچه -9

اسرت مسرئولیت برروز    بردیهد   .نااینرد  شررتنوبت دوم ره سواالت آ  با نوبت او  متفاوت است  آزمو  در

 هرگونه مشکل در آزمو  نوبت دوم بر عهده دانشجو است.

 و روزهمهان  30:13 سهاعت  در 12 ساعت آزموندسته از دانشجویا   برا  ایم الزم به ذرر است توجه:

 . شد خواهد تکرار مجدد روزهمان 30:16 ساعت در 15ساعت آزمون

آزمرو      " ایرا  آزمرو   ")ر یک برر رو  دراره   انشجو دتوسط  اتمام آزمونبا تایید آزمو   در  ایا   -10

 یابد.مد خاتاه

 داشت. نخواهد آزمو  نوبت بعد  رادر   امکا  شررت مجدد آزمون پایانتایید دانشجو  س از  :جهتو

 

 آزمون اجباری مانور ( 5
 :خواهد شدبه منظور انجام موارد زیر فراه   امکا  دسترسد دانشجویا  به سامانهقبل از شروع آزمو   -1

 

 در سامانه آشناید با نحوه برگزار  آزمو  از طریق راهناا  موجود 
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 آموزشد  احتاالد ها  رفع خطا یا موانع و محدودیت 

 توسط دانشجوسامانه در رمز عبور  ایجاد 

 دبررسد و تایید مشخصات فرد  و آزمون  

 اسخگوید به سواالت نظرسنجد توسط دانشجوساز  آزمو  )شبیه   

 بررا  مراه   مرداد 1لغایت  تیرماه 30)اجباری مانور برایبازه زمانی تعیین شده در  الزم استدانشجو  -2

 قدام ناایند.اانجام موارد فوق 

تایید مشخصات یهردی و     نسبت بهاجبار  : چنانچه دانشجو در مدت زما  تعییم شده جهت مانورجهتو

و غایب محسوس خواهد  نگردیده ایشا  فراه  برا کا  شررت در آزمو  ام ننااید اقدام در سامانه یآزمون

 .شد

 اعالم ناایند.   مربوط مراتب را به مررز آموزشد الزم است مشکلهرگونه بروز در صورت دانشجویا   -3

نسبت به رفع مشرکالت   اجبار  وقت در زما  تعییم شده جهت مانور عبایست در اسرآموزشد مدمرارز  -4

 صورت عدم رفع مشکل مراتب را به واحد استاند مربوط اطالع دهند.و در ناوده احتاالد دانشجویا  اقدام 
 

 نکات مهم مراحل اجرایی آزمون( 6
 است.  تستد)ا گزینه چهار صورت به آزمو  -1

 .است سوال 28تعداد سواالت تستد آزمو   -2

 .باشدمدناره  6است و سه  ناره مدر   ناره 5/0و ارزش هر سوا   ناره 14سواالت آزمو   -3

 .اقد ناره منفد استآزمو  ف -4

 .استقابل مشاهده  سامانه جامع آموزشد )ه  آوا نارات آزمو   از طریق  -5

 ایر باشد. تجدیدنظر ناره آزمو  متاررز امکا مد "ناره در اختیار مدر "تجدیدنظر ناره صرفاً شامل  -6

 .باشدناد

 .است امتحاناتنامه مدر آییمندرج شد موزآتابع قوانیم و مقررات  متاررز غیبت در آزمو شرایط  -7

شرنبه  چهرار روز  24را  سراعت   وآغراز   30/04/99دوشنبه  صبح روز 8ساعت از آزمو  اجبار  مانور   -8

توسرط   هرا  الزم بره دانشرجویا    رسراند اطالع خصوص ضروریست در ایم   ایا  خواهد  ایرفت 01/50/99

   صورت  ایرد. مرارز آموزشد

 


