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 :قت بخوانیدد زمون را باهای آتوصیه  لطفاً زی آموزان عزو دانش  یگرام  نیوالد 
 

 .ساعت برقرار خواهد بود میبا تقس یآموزش یهاکالس یآزمون، تمام یپس از برگزار 10/10/۹۹چهارشنبه  و  0۹/10/۹۹شنبه  سه یروزها .1

کالس  گونهچیذکر شده ه یقابل اجرا خواهد بود، لذا در محدوده 01/11/۹۹روز چهارشنبه  تیلغا 13/10/۹۹روز شنبه  ازپس از آزمون،  یساعت یلیتعط. 2

 .اجرا نخواهد شد یو فرهنگ یپژوهش ،یآموزش

 .باشدیبرقرار م خیدو تار نیا ریو در غ  دهبو  لیتعط  25/10/۹۹و    18/10/۹۹  یهاخیدر تارشنبه، فقط پنج یدر روزها یو فرهنگ یپژوهش یهاکارگاه  .3

 .برگزار خواهد شد هیهر پا اتاق امتحاناتو در  رستانیدب lms سامانهدر  ،یمجازاول به صورت  مسالین یهاآزمون یتمام .4

و چک  ابندیحضور  lms قبل از آزمون در  قهیدق ۱۵آموزان حداقل است دانش ستهیبا شود،یطبق برنامه اعالم شده برگزار م صبح 8راس ساعت آزمون . 5

 د.زمان بیشتری برای شما لحاظ نخواهد ش، ر ورود به آزموندقت نمایید در صورت تاخی .خود را انجام دهند ستمیس

 ست ندهید.ایب وجود ندارد، لذا توجه داشته باشید که فرصت آزمون را از دآموزان غ شمجدد برای دانآزمون امکان برگزاری  .6

 نان ی مدت زمان آزمون، اطم یبرا یکاف نترنتیا ابزارها و یشارژ بودن تمام نیمناسب، همچن نترنتیو ا لیتاپ، موباقبل از آزمون نسبت به سالم بودن لپ  .7

 .ندیتاپ استفاده نمالپ حاًیپرسرعت و ترج نترنتیهنگام آزمون از ا .دییحاصل نما

 .دییحاصل نما نانیخود اطم vpn و لترشکنیو قطع بودن ف نترنتیاستفاده کننده از ا یهاشن یکیاپل یدر زمان آزمون از بسته بودن تمام .8

 .دیدر واتساپ در تماس باش امیپ  ارسال قیاز طر یسرکار خانم نظرسامانه،  یدر هنگام آزمون با مسئول فن یمشکالت فندر صورت بروز  .۹

 .دیبگذار انیرا در جر خود  هیمعاونت پا، هر گونه مشکل پس از شروع آزموندر صورت بروز  .10

 .هر درس متفاوت است  یمدت زمان آزمون برا. دیزمون دقت نمائآ تعداد سواالتو  زمان آزمونبعد از ورود به آزمون، حتماً به  .11

 .شما ثبت شده باشد یکه آزمون برا دیوارد آزمون شده و مطمئن شو گرید بارکیو  دیرا بزن دکمه اتمام آزمونبعد از اتمام آزمون حتماً 

را در آن نوشته،  یحیداشت؛ که پاسخ سواالت تشر دیخواه برگ مختص مدرسهپاسخبه  ازین ،یحیپاسخ به سواالت تشر یاز دروس برا یدر آزمون تعداد. 12

 .دییارسال نما ییو خوب گرفته و در محل پاسخگو تیفیعکس با ک کیسپس 

 کیزیهندسه و ف حساب،  دروس یگرفته و برا نتیگرفت. به تعداد ده برگ پر خواهدقرار  زانیشما عز ارینوبت اول در اخت انیبرگ امتحانات پاپاسخفایل 

 .دیآماده داشته باش

 .دییارسال نما تیفیکاماًل شفاف، واضح و با ک یاستفاده نموده و عکس CamScanner افزازبرگ خود در زمان آزمون، از نرمعکس گرفتن از پاسخ یبرا .13

 ی ریگیمدرسه پ  یاطالع رسان یهاکانال قیآزمون لغو شده را از طر خیتار ما،یو اعالم از طرف صدا و س یمدارس به صورت رسم یاحتمال یلیدر صورت تعط .14

 .دئینما

 .است دییها موردتاآزموندر  رستان،یدب ینامه آموزشنییمطابق با آ ،مربوط به امتحانات نیقوان کامل تیرعا.  15

 .دیقرار ده تیرا در اولو درس خواندن  یدور از استرس و آرام برا  ییافض یمناسب برا نهیزم جادیآموزان و ادانش آرامشلطفاً توجه به  یگرام نیوالد.  16

 دیتمه ،یو منطق ینیچنن یقرار دارد و در صورت بروز مشکالت ا تینشده وجود دارد، سالمت دخترانمان در اولو ینیبشیامکان بروز اتفاقات پ  یمجاز طیدر شرا

 .دیدر ارتباط باش خود  هیمشاور پاوجود ندارد. با  ینگران گونهچیه یکرد و جا میخواه

 .دیینما دیلطفًا خوردن صبحانه را به دخترانمان تاک باشد،یم مناسب  هیتغذامتحانات  امینکات در ا نیاز مهمتر یکی .17

 رفت.قرار خواهد گ ار شما عزیزانهای بعدی در اختیالعیهبوط به امتحانات در اطمر بودجه بندی .18
 

 ما   فرزانگانیدختران    یبرا   یو شادکام  تیموفق  یآرزو   با


