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(ویژه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی)
 از شارژ باتری لپ تاپ ،تلفن همراه خود اطمینان حاصل نموده و شارژر در دسترس شما باشد.
 قبل از شروع آزمون حجم اینترنت و اطمینان از اتصال را بررسی نمایید.
 جهت شرکت در آزمون ترجیحاً از لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی استفاده کرده و در مواقع ضروری از گوشی موبایل استفاده نمایید.
 در صورت امکان یک ( Deviceموبایل ،لپ تاپ و  )...دیگر که مجهز به اینترنت باشد جهت مواجهه با مشکل در دسترس شما
باشد.
 تاریخ و ساعت دستگاه (کامپیوتر شخصی و یا لپ تاپ) را تنظیم نمایید.
 از نسخه های به روز مرورگرهای  Chromeو  Firefoxاستفاده نمایید.
 در صورت بروز مشکل در بارگذاری صفحات کَش ( )Cacheمرورگر خود را پاک نمایید( .با استفاده از فایل راهنمای پاک کردن
کش مرورگر)
 نرم افزارها یا اپلیکیشن هایی روی دستگاه شما که از اینترنت استفاده میکنند را غیرفعال کنید.
 از اعضای خانواده بخواهید همزمان از اینترنت استفاده نکنند.
 برنامه خواندن فایل های  Pdfبرروی سیستم نصب باشد Adobe Reader( .و یا غیره)
 برنامه باز شدن فایل های فشرده از قبیل  WinRARو  ...برروی سیستم نصب باشد.
 در صورت استفاده از گوشی ،افرادی که به شما تماس میگیرند را بالک نمایید.
 تاریخ و ساعت دقیق آزمون های خود را چک نمایید.
 از افراد خانواده بخواهید در زمان امتحان محیط آرامی را برای شما فراهم کنند و همکاری نمایند.
 قبل از شروع در آزمون جهت آشنایی با محیط آزمون فایل ویدیوئی ،فایل متنی راهنما و نکات را که توسط دانشگاه تهیه شده
است را مشاهده و مطالعه نمایید.
 15 دقیقه قبل از امتحان در سامانه حاضر شوید.
 در صورت قطع شدن دسترسی شما از سامانه ،خونسردی خود را حفظ کنید اینترنت خود را چک کرده و مجدد وارد سامانه شوید
و در صورت وجود مشکل با پشتیبانهای سامانه تماس بگیرید.
 در صورت قطع شدن دسترسی شما در هنگام آزمون پاسخ های صفحات قبلی شما ذخیره خواهد شد.
 در صورتی که سوال تشریحی داشتید پاسخ های تشریحی خود را جهت اطمینان در جای دیگر کپی کنید.
 جهت عکس از دست نوشته های کاغذی خود ،عکس به صورت خوانا و شفاف باشد.
 دقت داشته باشید در همه آزمون ها امکان بازگشت به صفحات قبلی و سواالت قبل وجود ندارد البته این امر به صالح دیده استاد
شما بستگی دارد.
 در صورتی که هرگونه سوالی داشتید می توانید در چت روم ایجاد شده از صفحه درس از استاد خود بپرسید.
 در پایان آزمون حتماً ارسال پاسخ ها را کلیک نمایید .چنانچه استاد یا کارشناس آموزش (ناظر امتحان) تشخیص دهد که ارتباط
تصویری فوری در جلسه امتحان با دانشجو برقرار شود ،دانشجو می بایست نسبت به این امر اقدام نماید و آمادگی الزم جهت
حضور در کالس آنالین را داشته باشد  .لذا مقتضی است در هنگام برگزاری جلسات امتحان پوشش رسمی دانشگاه توسط
دانشجویان رعایت شود.
 از قراردادن فایل های اضافی در صفحه دسکتاپ کامپیوتر خود ،خودداری نمایید.

 قلم و کاغذ در دسترس شما باشد.
 فضای گوشی خود را جهت گرفتن عکس از دست نوشته های کاغذی خود خالی نمایید.
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