توصیه آزمونهای آنالین نیمسال اول

والدین گرامی و دانشآموزان عزیز لطفاً توصیههای آزمون را با دقت بخوانید:
 .1روزهای سهشنبه  ۹۹/10/0۹و چهارشنبه  ۹۹/10/10پس از برگزاری آزمون ،تمامی کالسهای آموزشی با تقسیم ساعت برقرار خواهد بود.
 .2تعطیلی ساعتی پس از آزمون ،از روز شنبه  ۹۹/10/13لغایت روز چهارشنبه  ۹۹/11/01قابل اجرا خواهد بود ،لذا در محدودهی ذکر شده هیچگونه کالس
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی اجرا نخواهد شد.
 .3کارگاههای پژوهشی و فرهنگی در روزهای پنجشنبه ،فقط در تاریخهای  ۹۹/10/18و  ۹۹/10/25تعطیل بوده و در غیر این دو تاریخ برقرار میباشد.
 .4تمامی آزمونهای نیمسال اول به صورت مجازی ،در سامانه  lmsدبیرستان و در اتاق امتحانات هر پایه برگزار خواهد شد.
 .5آزمون راس ساعت  8صبح طبق برنامه اعالم شده برگزار میشود ،بایسته است دانشآموزان حداقل  ۱۵دقیقه قبل از آزمون در  lmsحضور یابند و چک
سیستم خود را انجام دهند .دقت نمایید در صورت تاخیر ورود به آزمون ،زمان بیشتری برای شما لحاظ نخواهد شد.
 .6امکان برگزاری آزمون مجدد برای دانشآموزان غایب وجود ندارد ،لذا توجه داشته باشید که فرصت آزمون را از دست ندهید.
 .7قبل از آزمون نسبت به سالم بودن لپتاپ ،موبایل و اینترنت مناسب ،همچنین شارژ بودن تمامی ابزارها و اینترنت کافی برای مدت زمان آزمون ،اطمینان
حاصل نمایید .هنگام آزمون از اینترنت پرسرعت و ترجیحاً لپتاپ استفاده نمایند.
 .8در زمان آزمون از بسته بودن تمامی اپلیکیشنهای استفاده کننده از اینترنت و قطع بودن فیلترشکن و  vpnخود اطمینان حاصل نمایید.
 .۹در صورت بروز مشکالت فنی در هنگام آزمون با مسئول فنی سامانه ،سرکار خانم نظری از طریق ارسال پیام در واتساپ در تماس باشید.
 .10در صورت بروز هر گونه مشکل پس از شروع آزمون ،معاونت پایه خود را در جریان بگذارید.
 .11بعد از ورود به آزمون ،حتماً به زمان آزمون و تعداد سواالت آزمون دقت نمائید .مدت زمان آزمون برای هر درس متفاوت است.
بعد از اتمام آزمون حتماً دکمه اتمام آزمون را بزنید و یکبار دیگر وارد آزمون شده و مطمئن شوید که آزمون برای شما ثبت شده باشد.
 .12در آزمون تعدادی از دروس برای پاسخ به سواالت تشریحی ،نیاز به پاسخبرگ مختص مدرسه خواهید داشت؛ که پاسخ سواالت تشریحی را در آن نوشته،
سپس یک عکس با کیفیت و خوب گرفته و در محل پاسخگویی ارسال نمایید.
فایل پاسخبرگ امتحانات پایان نوبت اول در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت .به تعداد ده برگ پرینت گرفته و برای دروس حساب ،هندسه و فیزیک
آماده داشته باشید.
ال شفاف ،واضح و با کیفیت ارسال نمایید.
 .13برای عکس گرفتن از پاسخبرگ خود در زمان آزمون ،از نرمافزاز  CamScannerاستفاده نموده و عکسی کام ً
 .14در صورت تعطیلی احتمالی مدارس به صورت رسمی و اعالم از طرف صدا و سیما ،تاریخ آزمون لغو شده را از طریق کانالهای اطالع رسانی مدرسه پیگیری
نمائید.
 .15رعایت کامل قوانین مربوط به امتحانات ،مطابق با آییننامه آموزشی دبیرستان ،در آزمونها موردتایید است.
 .16والدین گرامی لطفاً توجه به آرامش دانشآموزان و ایجاد زمینه مناسب برای فضایی دور از استرس و آرام برای درس خواندن را در اولویت قرار دهید.
در شرایط مجازی امکان بروز اتفاقات پیشبینی نشده وجود دارد ،سالمت دخترانمان در اولویت قرار دارد و در صورت بروز مشکالت اینچنینی و منطقی ،تمهید
خواهیم کرد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد .با مشاور پایه خود در ارتباط باشید.
 .17یکی از مهمترین نکات در ایام امتحانات تغذیه مناسب میباشد ،لطف ًا خوردن صبحانه را به دخترانمان تاکید نمایید.
 .18بودجه بندی مربوط به امتحانات در اطالعیههای بعدی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
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