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 اقدامات دانشجویان( ج
 uast.ir-://examshttp  و uast.ir://examshttp  الکترونیکوی  هوای آدرسمراجعه به  -0

 آزمو برگزاری در زما  مانور اجباری و   برخطسامانه آزمو  ود به برای ور

 باشد.خط میمتمرکز برآزمو   درانینویا  جهت شرکت دمذکور صرفا الکترونیکی های آدرس توجه:

 )ا راز هویت( آزمو  سامانه در عناوین دروس آزمو  متمرکزو فردی  میخصاتتایید بررسی و  -7

بوا اسوتفاد  از نوام    سوامانه آزموو     دانینویا  پس از ورود به در باز  زمانی مانور اجباری الزم است  :1توجه

الذکر اقدام آوا(  وارد سامانه آزمو  شد  و ن بت به تایید اطالعات فوقکاربری )کد ملی مندرج در سامانه هم

 نمایند.

بای وت  دانیونویا  موی    دروس آزموو  متمرکوز   نیعنواو مغایرت در میخصات فردی و در صورت  :2توجه

 مرات  را به مرکز آموزشی مربوط اعالم نمایند.  

 آزمو  را  فعال و در دسترس در سامانهثبت شمار  تلفن هم -9

 توسط دانینو در سامانه آزمو    راز عبور ایناد -0

 .شودمیایناد آزمو  در سامانه  دانینوتوسط  راز عبور  میخصاتید پس از تای :1توجه

لذا دانینو ملزم بوه  فوو و    است.ها یک ا  برای تمامی آزمو  توسط دانینو ایناد شد رمز عبور  :2توجه

رمز عبوور بوه افوراد دیگور م وتقیماع بور عهود          ارائهاست و م ئولیت ها اری از رمز عبور تا پایا  آزمو نگهد

 دانینو خواهد بود.  

کود  پس از وارد نموود   رمز جدید   تعریفبای ت جهت می  عبورکلمه فراموشی در صورت دانینو  :3توجه

بور روی   لیوک ک ودرج شومار  دانیونویی   از  پس .کلیک نمایند "عبور بممیمبی کلمه"بر روی دکمه   ملی

 .ارسال خواهود شود   برای دانینو بت شد  در سامانهکد فعال ازی به شمار  همرا  ث  "دریمفت کد"دکمه 

رموز عبوور   اینواد  ن بت به توانند میدر سامانه  رمز عبور جدیدو  کد فعال ازیورود با در نهایت دانینویا  

بای وت بوا   موی  هشووهد عبور  کلمهموف  به بازیابی دانینویا  ورت چنانچه در غیر اینص جدید اقدام نمایند.

 مرکز آموزشی مربوط تماس  اص  نمایند.

 تمییود  بوه  ن وبت  "امهوراجبومر   برگوزار   پمیوم   تم شروع "زمانی باز  رد دانینویا الزم است  -5

پاسوخگویی بوه    و سوامانه  عبوور  رمز اینادو همچنین  دروس میمول آزمو  متمرکز خود و فردی میخصات

 .نمایند اقدام سواالت نظرسننی

 باشد.شرکت در نظرسننی الزامی می :1توجه

 .بود نخواهد می ر آزمو  در شرکت امکا  است بدیهی  فوق اطالعات تایید عدم صورت در :2توجه
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ا تاپ  تبلت و گوشی هوشومند کوه امکوا  ورود بوه سوامانه ر      پل توانند از رایانه شخصی دانینویا  می -1

 داشته باشد استفاد  کنند.

بهتر است از مرورگرهای به روز شد  کوروم یوا فوایر فواکس اسوتفاد        جهت جلوگیری از بروز میک   توجه:

 .شود

 سامانه شود.  وارد با رایانه یا مرورگرهای مختلف به طور همزما  بیش از یکبار تواهدهمیدانینو  -2

 شوخ  آزموو  بور عهود     برگوزاری موانور و   روز و ساعت  م ئولیت تدار  رایانه و اتصال به اینترنت در -8

و اتصال به اینترنت نداشته باشود    رایانهدر صورتی که دانینویی به هر دلی  امکا  تهیه  دانینو خواهد بود.

با هماهنگی قبلی از امکانات مرکوز آموزشوی     رعایت فاصله اجتماعیبا رعایت آیین نامه امتحانات و تواند می

 ستفاد  نماید.  ا ودمح  تحصی  خ

موذکور و   آدرس الکترونیکیدانینویا  الزم است مطاب  برنامه امتحانی خود راس ساعت مقرر از طری   -1

با استفاد  از نام کاربری)کدملی( و رموز عبوور وارد سوامانه آزموو  شووند و پوس از انتخواب درس  سوواالت         

 امتحانی خود را در مدت زما  تعیین شد  پاسخ دهند.

 

 د( ویژگیهای آزمون

 شوند.دقیقه قب  از زما  شروع آزمو  وارد سامانه  05 از توانندمیدانینویا   -0

 .دپس از شروع آزمو  وارد سامانه شون دقیقه 15 تا  داکثراجاز  داد  می شوند دانینویا  به  -7

امکوا  ورود  ن بت به رفع میکالت ا تمالی از قبی : عدم  بای ت قب  از شروع آزمو دانینویا  می توجه:
   به سامانه آزمو   قطعی اینترنت و سایر موارد اقدام نمایند.

 .خواهد بودتعیین شد  و در صفحه آزمو  برای دانینو قاب  میاهد   قب از  مام  هر زماو ادت  -9

 . است میخ  پمسخگویی اهلت دارای نیز سوال هر -0

 نمور   نمایود  سوال پاسخ درج به اقدام لسوا هر برای شد  تعیین مهلت از پس ینودان کهصورتی در :1توجه
 .شد نخواهد منظور اییا  برای سوال آ 

 مراجعه بعدی سوال به پاسخ ثبت بدو  بخواهد دانینو کهصورتی در  سوال هر به مربوط مهلت در :2توجه
 بدو  را سوال سامانه دانینو تایید صورت در و شودمی داد  نمایش دانینو به پاسخگویی عدم هیدار نماید
 .داد خواهد نمایش را بعدی سوال و نمود  ثبت پاسخ

 .هداردوجود  قبلی تسواالامکا  بازگیت  مرور یا ویرایش مراجعه به سوال بعدی  پس از  -5

 تصومدفی به صوورت   ی پاسخهاگزینهو  سواالتنمایش  .شودهر سوال در یک صفحه نمایش داد  می -1
 خواهد بود.

 گزینه صحیح را با کلیک انتخاب نماید. ست دانینوبرای پاسخگویی به سواالت کافی ا -7
 .شودنمیبرای سواالت باقیماند  منظور آ   مازادزما  مدت سوال هر پس از ثبت پاسخ  -8
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تا پایا  ای که قطعی ر  داد  است هما  مر لهاز تواند   دانینو میارتباط سامانه شد  قطع در صورت -1
 .  دهدباقیماند  ادامه  تسواال پاسخ به  شد  و آزموسامانه منددا وارد   آزمو  سقف زمانی

تعداد سوواالت و مودت زموا  باقیمانود  بوه دانیونو اعوالم          درصورت ورود مندد دانینو به سامانه :جهتو
توانود  صورت موی  تواند به آزمو  خود ادامه دهد در غیر اینشود چنانچه مورد تایید قرار گیرد دانینو میمی

 داکثر   الزم به ذکر است در صورت ادامه به پاسخگویی به سواالت آزمو  کت نماید.در آزمو  نوبت دوم شر
 به مهلت آزمو  اضافه خواهد شد. دقیقه 11

آزمو  اضافه خواهود   هر دقیقه به زما  پایا  1دقیقه باشد  مدت  1چنانچه مدت زما  قطعی ارتباط  :1اثمل
 شد.  
دقیقه به زموا  پایوا  هور آزموو  اضوافه       01قه باشد  صرفا دقی 09مدت زما  قطعی ارتباط چنانچه :2اثمل

 خواهد شد.
 تواننود می شرکت کنند نوبت اول نتوانند در آزمو  ...( و اینترنت قطعی)دلیلی هر بهدانینویا   چنانچه -01
بودیهی اسوت م وئولیت بوروز      .نماینود  شرکتنوبت دوم که سواالت آ  با نوبت اول متفاوت است  آزمو  در

 ک  در آزمو  نوبت دوم بر عهد  دانینو است.هرگونه می

 و رومهموم   13:31 سومعت  در 12 سمعت زماو دسته از دانینویا   برای این الزم به ذکر است توجه:
 . شد خواهد تکرار مندد رومهمم  11:31 سمعت در 15سمعت زماو 

آزموو     ("ایوا  آزموو   پ")کلیک بور روی دکموه   دانینو توسط  اتممم زماو با تایید آزمو   در پایا   -00
 یابد.می خاتمه

 داشت. هخواهدآزمو  نوبت بعدی را در آزمو   امکا  شرکت مندد  پایا دانینو پس از تایید  :1جهتو
آزمو  نوبت اول  ذف خواهد شد و نمر  آزمو  دوم منظوور   در صورت شرکت در آزمو  نوبت دوم  :2توجه
 شد. خواهد

 

 آزمون اجباری مانور ( ه
به منظوور  ( دیما  70لغایت  20)در باز  زمانی امکا  دسترسی دانینویا  به سامانهشروع آزمو  قب  از  -0

 :اننام موارد زیر فراهم خواهد شد

 

 در سامانه آشنایی با نحو  برگزاری آزمو  از طری  راهنمای موجود 

 آموزشی  ا تمالی های رفع خطا یا موانع و محدودیت 

 دانینو توسطسامانه در رمز عبور  ایناد 

 یبررسی و تایید میخصات فردی و آزمون  

 (پاسخگویی به سواالت نظرسننی توسط دانینوسازی آزمو  )شبیه 
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 ، تمیید اشخصمت فورد     ن بت بهاجباری چنانچه دانینو در مدت زما  تعیین شد  جهت مانور: 1جهتو

 بورای اییوا  فوراهم   موو   کا  شرکت در آزام ننماید اقدام در سمامههو تکمیل هظرسنجی  دروس زماو 

 .و غای  مح وب خواهد شد نگردید 

 باشد.نظرسننی الزامی میشرکت در  :2توجه

 اعالم نمایند.   مربوط مرات  را به مرکز آموزشی الزم است میک هرگونه بروز در صورت دانینویا   -7

الت ا تموالی  ن وبت بوه رفوع میوک     اجباری مانورباز  زمانی وقت در  عبای ت در اسرآموزشی میمراکز  -9

 و در صورت عدم رفع میک  مرات  را به وا د استانی مربوط اطالع دهند.نمود  دانینویا  اقدام 

 

 نکات مهم مراحل اجرایی آزمون( و
 است.( ت تی)ایگزینه چهار صورت به آزمو  -0

 .است سوال 28تعداد سواالت ت تی آزمو   -7

 .باشدمینمر   1و سهم نمر  مدرس است  نمر  5/1و ارزش هر سوال  نمر  00سواالت آزمو   -9

 .آزمو  فاقد نمر  منفی است -0

 .استقاب  میاهد   سامانه جامع آموزشی )هم آوا(نمرات آزمو   از طری   -5

پذیر باشد. تندیدنظر نمر  آزمو  متمرکز امکا می "نمر  در اختیار مدرس"تندیدنظر نمر  صرفاع شام   -1

 .باشدنمی

 .است امتحاناتنامه در آیینمندرج شی موزآابع قوانین و مقررات ت متمرکز غیبت در آزمو شرایط  -2

 باشدشرکت در نظرسننی الزامی میدر مر له مانور اجباری آزمو    -8

پایووا  خواهوود  70/01/11یکیوونبه روز در  وآغوواز  02/01/11چهارشوونبه  از روزآزمووو  اجبوواری موانور    -1

   صورت پذیرد. توسط مراکز آموزشی به دانینویا های الزم رسانیاطالع خصوص ضروری ت در این  پذیرفت


