
 

 

 
 

 شتیبانی آزمونهاکارشناسان محترم پ

 

پایان نیمسال دوم  برخطاصالحی برگزاری آزمونهای  –اجرایی تکمیلی  شیوه نامهاحتراما بندهای مندرج در 

اقدام مقتضی اعالم می گردد می باشد جهت  کارشناس آموزش ابالغی از وزارت بهداشت که مربوط به 0011-0911

  : 

 

بایستی در ابتدای آزمون جهت شما بعنوان کارشناس پشتیبان آزمون نام و نام خانوادگی و شماره تماس  .0

  در صفحه اول هر آزمون نمایش داده شود.پاسخگویی به سواالت احتمالی و رفع مشکالت 

 زمان تخصیص یافته برای پاسخ دادن به کل آزمون باید در شروع آزمون به دانشجو اطالع رسانی گردد.  .2

 

ثانیه وقت لحاظ می گردد و هر سوال در یک صفحه  01در خصوص سواالت چندگزینه ای برای هرسوال  .9

عبور از هر سوال به ثانیه خواهد بود. ولی زمان  01ظاهر خواهد شد و حداکثر زمان توقف بر روی هر سوال 

ثانیه( در اختیار دانشجو خواهد بود، به این ترتیب با تسریع در  01سوال بعدی )با رعایت سقف حداکثر 

پاسخ دادن به یک سوال و ذخیره کردن زمان مازاد مربوط به آن، دانشجو می تواند وقت ذخیره شده را 

 درصد سواالت استفاده کند. 01برای بازگشت به 

درصد سواالت برای دانشجو فراهم می باشد که دانشجو  01امکان بازگشت به سواالت ماقبل، در کل برای  .0

 از زمان ذخیره شده جهت بازگشت و پاسخ دادن به این سواالت استفاده می کند. 

ن دقیقه وقت شناور برای احتمال بروز تاخیر کوتاه مدت در اتصال دانشجو به سامانه آزمون به کل زما 9 .0

 آزمون اضافه می گردد. 

در صورت بروز هرگونه خطای نرم افزاری یا اختالل موردی در وضعیت اتصال برخط دانشجو، دانشجو باید  .6

ساعت مستندات و مدارک  خود را جهت  04سریعا به کارشناس آزمون اطالع رسانی نماید و تا حداکثر 

ررسی می گردد و در صورت تایید شورا، آزمون بررسی ارسال نماید،  مراتب در شورای آموزشی دانشکده ب

 مجدد صرفا بصورت حضوری و یا بصورت آنالین تصویری )شفاهی( برگزار می گردد

  می شود.ساعت در نظر گرفته  کیآزمون حداکثر  یزمان کل  ،یحیدر خصوص آزمون تشر .7

 

 



 

 
 

و به  می شودزمان اختصاص داده  هیثان 01حداکثر  یا نهیبه هر سوال چهارگز  ،یقیخصوص آزمون تلف در .4

همراه با  یا نهیکه در کل آزمون )سواالت چهارگز می شوداختصاص داده  یزمان زانیم یحیسواالت تشر

  . می شودساعت زمان اختصاص داده  کی( حداکثر در دو پارت  یحیسواالت تشر

 

 
 

 

 
 


