راهنمای آزمون های آنالین
زمان مطالعه راهنما جزء زمان امتحان شما محسوب نمی گردد.
فراگیر گرامی،
امتحان پایان ترم شما در این ترم به صورت آنالین برگزار می گردد .لذا خواهشمند است موارد ذیل را با دقت مطالعه و رعایت نمایید.
جهت ثبت نام و شرکت در امتحانات آنالین در اسرع وقت پس از اعالم شعبه و حداکثر تا یک ساعت مانده به شروع امتحان به  tabامتحانات آنالین در صفحه
شخصی خود در سایت مراجعه نمایید.
لطفاً قبل از هرگونه اقدام جهت ثبت درخ واست و یا شروع امتحان توضیحات ذیل را با دقت مطالعه نموده و رعایت نمایید .الزم به ذکر است در صورت بروز
هرگونه مشکل به دلیل سهل انگاری در به کارگیری موارد ذیل مسئولیت کوتاهی و ناهماهنگی در زمینه امتحان فقط به عهده شما می باشد.
 قبل از شروع امتحان از وضعیت اینترنت خود (وصل بودن آن) اطمینان حاصل نمایید. حتماً در زمان تعیین شده برای انجام امتحان به سایت مراجعه نمایید. برای انجام امتحانات فقط از نسخه های به روز مرورگرهای  Firefoxیا  Chromeاستفاده نمایید. برای پخش فایل های صوتی یا تصویری در امتحان دکمه  Playرا فقط یک بار کلیک نموده و کمی شکیبا باشید .ممکن است فایل با کمی تاخیر (با توجه بهسرعت اینترنت شما) پخش شود .مدنظر داشته باشید برای تاخیر احتمالی چند دقیقه ای به زمان قانونی امتحان شما اضافه گردیده است .بنابراین نگران نباشید.
 مدنظر داشته باشید امتحانات به ترتیب مهارت ها (شنیداری ،واژگان ،ساختارها و درک مطلب) انجام می شود و با پاسخ دادن به سواالت هر صفحه و رفتن بهصفحه بعد امکان بازگشت به صفحه قبل وجود ندارد .لذا پس از اطمینان از پاسخ های خود به صفحه بعد بروید .همچنین توجه داشته باشید که سواالت در هر
صفحه از شماره  1آغاز می گردد.
 امتحان شما از انواع سواالت اعم از چند گزینه ای ،تشریحی ،مرتب سازی و  ...تشکیل خواهد شد. در سواالتی که شما باید پاسخ را تایپ نمایید دقت الزم را در تایپ کلمات داشته باشید – چرا که در صورت وجود کوچکترین خطا در  spellingکلمات،سایت به صورت اتوماتیک پاسخ شمار را اشتباه منظور می نماید.
 زمانی که در باالی صفحه با استفاده از تایمر (شمارشگر معکوس) به شما نشان داده می شود مربوط به کل امتحان می باشد .لذا در مدیریت زمان خود کوشاباشید.
 درصد نشان داده شده به شما در باالی صفحه امتحان مقدار بخش های گذشته از امتحان می باشد .با استفاده از آن سرعت پاسخگویی به سواالت را مدیریتنمایید.
 الزم به ذکر است در صورت قطع شدن اینترنت و یا هرگونه مشکل فنی دیگر (قطع برق) سریعا به هر نحو به سایت مراجعه نموده و امتحان را ادامه دهید. نتایج امتحان آنالین شما پس از تصحیح و نمره دهی حداکثر ظرف  24ساعت در صفحه شخصی شما در  tabنتایج امتحانات آنالین به صورت ریز نمرات بهشما نشان داده می شود .نمره کلی شما نیز پس از انجام نظر سنجی در بخش ترم های شما نشان داده خواهد شد.
 الزم به ذکر است نتایج امتحانات آنالین با دیگر نمرات شما مقایسه می گردد .لذا در صورت وجود تفاوت زیاد میان نتایج امتحان آنالین و نمرات کالسی کهتوانایی زبانی شما را نشان می دهد (با تشخیص مدیریت) موسسه مجاز به اتخاذ تصمیمات بعدی در قبال وضعیت ترم شما می باشد.
 در زمان انجام امتحانات آنالین به هیچ وجه از نرم افزارهایی که سرعت سیستم و یا اینترنت شما را کاهش می دهند (مانند فیلترشکن ها) استفاده ننمایید. در صورت خروج شما از پنجره امتحان (به هر دلیل) فقط می توانید یک بار و آن هم در مدت زمان بسیار محدود مجدداً بازگشته و امتحان را ادامه دهید. -جهت شرکت در امتحان فقط از کامپیوتر استفاده نمایید .در صورت استفاده از  tabletو یا تلفن های هوشمند ممکن است با مشکل مواجه شوید.

