
 

 (یکیدوره )الکترون انیپا یدستورالعمل شرکت در آزمون ها

 

وره به د انیرساند آزمون پا یم یمهندس هیو ارتقا پا دیمربوط به صدور،تمد یآموزش یمحترم شرکت کننده در دوره ها یاعضا باطالع

در نام  تیوارد کردن کد عضو قیبرگزار خواهد شد. خواهشمند است قبل از آزمون از طر یصورت هماهنگ براساس برنامه اعالم

 .ندینما یو مشخصات خود را بررس دهیآزمون گرد هو رمز عبور وارد سامان یکاربر

توانند جهت مشاهده پانل  یو شرکت کنندگان محترم م دهیساعت قبل از آزمون فعال گرد ۲۴مربوط به آزمون  نکیذکر است ل انیشا

در آزمون، امکان شرکت  یآموزش سازمان در صورت مردود تهیطبق مصوبه کم نیهمچن. ندیمربوطه مراجعه نما نکیآزمون خود به ل

دوره مربوطه مجددآ توسط عضو  یستیدر آزمون دوم، با تیوجود داشته و در صورت عدم موفق نهیدر آزمون مجدد بدون پرداخت هز

 .گذرانده شود

 :مهم اریبس نکات

 آغاز و مدت زمان آزمون براساس زمان مندرج در سامانه آزمونها  یبر اساس جدول زمانبند یآزمون ها راس ساعت اعالم

 خواهد بود

 وجه وجود نخواهد داشت لذا خواهشمند  چیزمان آزمون به ه دیراس ساعت اعالم شده آزمون بسته خواهد شد و امکان تمد

 .دییشده توجه فرما یاست به زمان سپر

 خواهد شد برگزار یآزمون به صورت تست. 

 ندارد یآزمون نمره منف. 

 یم سریداده شده م یجوابها شیرایو و یشده و امکان بازگشت به سوال قبل یبه هر سوال وارد سوال بعد ییپس از جوابگو 

 .باشد

 نیح ایاز طرف شرکت کنندگان هنگام ورود به آزمون و  نترنتیاشکال در اتصال به ا ایو  یدر صورت بروز هرگونه مشکل فن 

دغه دغ چیباشد. لذا شرکت کنندگان محترم بدون ه یفراهم م یآزمون، امکان حضور شرکت کننده در آزمون بعد یبرگزار

 .ندینما تدوره شرک انیو با آرامش کامل در آزمون پا

 از نام مدرس خود، با  نانیاند، در صورت عدم اطم دهیمشخص گرد نیدر هنگام ورود به صفحه آزمون، دوره ها با نام مدرس

 .دیوارد صفحه آزمون گرد Sign in و رمز عبور در قسمت یوارد کردن نام کاربر

 خواهد  یلقبو یبه پنجاه درصد سواالت مبنا ییقابل مشاهده خواهد بود و جوابگو نیبه صورت آنال جهیپس از اتمام آزمون نت

 .بود

 یقطع احتمال ایو  یدر صورت قطع و وصل دیمجدد به آزمون جدو آرامش شرکت کنندگان، امکان ورود  نانیدر جهت اطم 

 .پس از اتمام آزمون اصال وارد آزمون مجدد نشوند یاست. فلذا دوستان گرام دهیگرد ینیب شیبرق پ


