
 ویژه دانشجویان نکاتی درخصوص مدیریت زمان برای آزمون های پایان ترم 

 

  دقیقه فرصت ورود به آزمون را دارند و بعد از اتمام مدت مذکور  5 دانشجویان گرامی تنها

زمان  .آزمون بسته خواهد شد و به هیچ عنوان بعد از پنج دقیقه اجازه ورود داده نمی شود

موجب از دست اتمام آزمون برای همه داوطلبان یکسان بوده و تاخیر در ورود به آزمون، 

اگر دانشجویی نتوانست در زمان مجاز به آزمون   .خواهد شد دادن بخشی از زمان آزمون

وارد گردد، پس از بررسی وضعیت ایشان در جلسه شورای آموزشی دانشگاه تعیین می 

پس از اعالم نتایج شورا و نیز  ت در آزمون مجدد را دارد و یا خیرگردد که آیا اجازه شرک

 همراهمشخص می گردد که آزمون مجدد به یکی از دو روش حضوری و یا صورت آنالین 

 .با فعال نمودن دوربین دانشجو برگزار خواهد گردید

  می  بصورت تصادفیدر همه امتحانات تستی، همه رشته ها هر سوال در یک صفحه و

 .باشد

 که می توان با کلیک بر روی گزینه امکان برگشت به ده درصد سواالت وجود دارد 

تعداد سوال می توان برای این سوال تعیین نمود که جزو  "انتخاب برای برگشت به صفحه"

سواالتی را که شماره میتوان  "ها مرور پاسخ" شما قرار گیرد و با کلیک برمجاز برگشت 

مشاهده کنار شماره سوال  با نمایش آیکن را جزو موارد بازگشتی مشخص نموده بودید 

ال با تعداد ده درصدی داشته انتخاب شماره سوال، مجدد بازگشت به سوبا و سپس  نمایید

 .پاسخ دهیدآنرا و 

 که درحین "مانده کل آزمونزمان مدت "به  حتما هنگام پاسخ دادن به سواالت 

حه قرار دارد را توجه داشته باشید. در باالی صفحه آزمون آزمون در باالی صف

در مشاهده می نمایید که را  "زمان صفحه"و  "زمان مانده آزمون "خود دو آیتم

 قسمت ذیل توضیح داده می شود:

 



زمان توقف "آیتمحاصل جمع دو شامل  ثانیه( 100) " زمان صفحه"آیتم -1

 "هر سوال درثانیه  50اختصاص یافته زمان  " و "در هر سوالثانیه  50

دانشجویانی که در هر  می باشد . این نکته را مد نظر داشته باشید که

سواالت  برای پاسخ دهی به ،استفاده می نمایند "زمان توقف " سوال از

کسر می  ،آزمون ان کل اختصاص یافته بهاز زمزمان توقف  باقی مانده

 . گردد

که در حین آزمون در صفحه خود مشاهده  "زمان مانده آزمون "آیتم -2

که قبل از آزمون  مبنای محاسبه زمان کل آزمون می باشد. می نمایید،

مدت زمان کل آزمون را مشاهده  ،می توانید از قسمت پنل کاربری خود

 نمایید.

3- (
(50 ثانیه زمان  استاندارد ∗تعدادسواالت)

 60 ثانیه
) + (3 دقیقه زمان شناور ) =  مدت زمان آزمون بر حسب دقیقه

 : آزمون هایی با نوع سواالتتعیین مدت زمان کل آزمون برای  -4

محاسباتی، تشریحی، تستی های تحلیلی، کیس بیس های بالینی  

 براساس نظر اساتید محترم می باشد.

    

  

  

 


