"راهنمای نحوهی شرکت در آزمون غیرحضوری آنالین (مرحله ششم) – اسفند "89
خواهشمند است دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایید.

با سالم و آرزوی سالمتی برای تمامی هموطنان عزیز؛ پیرو اطالعیههای قبلی با توجه به اطالعیههای ستاد ملی مدیریت بیماایی کروناا و
تأکید آن ستاد بر عدم برگزایی فعالیتها و برنامه هایی که منجر به تردّد و یا تجمّع هموطنان عزیز میگردد و همچنین باا عنایات باه ابال یاه
وزایت آموزش و پرویش مبنی بر تعطیلی مدایس دی سراسر کشوی ،بدینوسیله باه اطاالد داوطلباان آزماون آزمایشای مرحلاه ششا سانج
می یساند که زمان بازگشایی لینک آزمون یرحضویی (آنالین) ساعت  00:11ظهر یوز پنجشنبه ماوی  89/00/00مایباشاد حاداکرر مهلات
شرکت دی آزمون آنالین و ایسال پاسخبرگ اینترنتی تا ساعت  01یوز جمعه  89/00/02میباشد .کاینامه نتایج آزمون از ساعت  01یوز جمعاه
 89/00/02برای داوطلبان قابل دییافت است.
طبق مراحل ذیل اقدام الزم یا بعمل آویند.
داوطلبان میبایست پس از ویود به لینک
گام اول :از طریق لینک آزمون غیرحضوری (آنالین) مرحله ششم – اسفند  89واید صفحه ویود اطالعات شود.

گام دوم :الزم است داوطلب جهت ویود به صفحه آزمون یر حضویی به یکی از سه یوشی که دی تصویر زیر مشاهده میشود اقدام نماید.

نکته مهم :دی قسمت جستجو براساس مشخصات فردی واید کردن تنها حرف اول نام خانوادگی کافی میباشد.

گام سوم :بعد از ویود اطالعات فردی ،داوطلب میبایست واید صفحه بعد شده ،از قسمت دریافت دفترچه سؤاالت ،سؤاالت مربوط ،براسااس
پایه تحصیلی خود یا دانلود کرده و نسبت به پاسخگویی اقدام نماید.

توصیه میشود ابتدا داوطلب سؤاالت یا دانلود کند ،سپس سؤاالت یا براساس برنامه زمانی ،پاسخدهی و پاسخهاا یا بار یوی برگاهای یادداشات
نماید .دی پایان بر یوی گزینهورود به فرم ثبت پاسخ ،کلیک نماید تا به صفحه بعد واید شود و اقدام به پر کردن پاسخبرگ نماید.

فایل دفترچه سؤاالت بهصورت  pdfبارگذاری شده و امکان ذخیرهسازی بر روی کامپیوتر و حتی گوشی تلفن همراه را داشته و الزاماً نیاازی
به چاپ (پرینت) نمیباشد.

گام چهارم :بعد از کلیک بر یوی ورود به فرم ثبت پاسخ ،داوطلب واید صفحه بعد (پاسخبرگ) خواهد شد.
دی این مرحله گزینههای مدنظر خود یا عالمتگذایی نماید.
الزم به ذکر است دی پاسخبرگ اینترنتی ،گزینهها بصویت پی فرض یوی گزینه سفید (بدون پاساخ) مایباشاد ،دی صاویتیکه گزیناه  0تاا 1
مدنظر داوطلب است میبایست یکی از گزینهها یا انتخاب نماید دی یر اینصویت یوی حالت سفید باقی بماند.
تذکر :در ورود اطالعات گزینهها در پاسخبرگ ،دقت نمایید.

گام پنجم :بعد از پر کردن پاسخنامه ،بر یوی گزینه اتمام آزمون و ارسال پاسخبرگ کلیک نموده تا کدیهگیری دییافت نمایید.

دی پایان یادآوی میگردد که هدف از شرکت دی آزمون های آزمایشی ،ایزیابی داوطلب از میزان تسلّط بر مطالب دیسی و آگاهی از نقاط ضاع و
قوت علمی خود میباشد .بنابراین به داوطلبان عزیز توصیه میشود که با توجه به شرایط موجود ،این امر یا یاک فرصات تلقای نماوده و بارای
نتیجهگیری بهتر ،شرایط الزم برای شرکت دی آزمون یا دی منزل برای خود فراه نمایند و با یعایت سختگیرانه ،جدّی و دقیق ضاوابط آزماون
(از جمله یعایت دقیق زمانبندی پاسخگویی به سؤاالت ،یعایت پیوستگی پاسخگویی به سؤاالت ،عدم استفاده از کتب دیسی و جزوات دی حین
آزمون )... ،برگزایی یک آزمون واقعی یا یق زده و از نتایج حاصله به نحو مطلوب بهرهبردایی نمایند.

