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 1044-1041اول سال تحصیلیسال پایان نیم دستورالعمل برگزاری آزمون متمرکز
 به صورت غیر حضوری)برخط(

 

هاای  آزمونگذاری اجتماعی در اماکن عمومی، هو لزوم رعایت فاصلتوجه به تداوم شیوع ویروس کرونا با    
برناماه   مطااب   (برخط) به صورت غیرحضوری 0441-1041 اول سال تحصایلی سال متمرکز پایان نیم

هاای  در راستای برگزاری بهینه آزمونمقتضی است  شود.میبرگزار  (ماهبهمن 8لغایت  2)قبلی  بندیزمان
باه مراکاز آموزشای و دانیانویان گرامای      ضمن مطالعه این دستورالعمل، مراتب باه نحاو ان ان    مذکور، 
 رسانی شود.اطالع

 

 الف( اقدامات واحدهای استانی
 استانواند  ودن رابط آزمونفعال نم -1

)اعام از ناام وناام واانوادگی، شاماره      میخصات فرد جدید بای ت می در صورت تغییر رابط آزمون،توجه: 
به دفتر سننش و آزماون   به صورت مکتوب 11/14/1044مورخ یکینبه  تلفن همراه و سمت( تا پایان روز

 معرفی شود.
 اکز آموزشی در سامانه آزمونمر سرپرستان اصالح و تایید میخصات روسا/ -2

با نام کاربری و رمز عبوری که باه شاماره هماراه روساای محتارم وانادهای       بای ت، واندهای استانی می
مراجعه نموده  https://azmoon.uast.ac.irبه آدرس  سامانه آزموناستانی پیامک وواهد شد به 

ن ابت باه اصاالح و     ""ویرایش با کلیک بر رروی دکمه "فهرست مراکز آموزش عالی"و از منوی 
مااورخ  شاانبهسااهنااداک ر تااا روز  میخصااات و شااماره تماااس روسا/سرپرسااتان مراکااز آموزشاای،تاییااد 
   اقدام نمایند. 21/14/1044

در نالات   "تایید  اسدنان  "میخصات تمامی روسای مراکز آموزشی در سامانه آزمون در ساتون   :توجه

ندهای استانی میخصاات تماامی روساای مراکاز آموزشای      باشد، لذا الزم است وامی"" تایی  نش ه
 فعال تحت نظارت را تا تاریخ مذکور بررسی و ن بت به تایید آن اقدام نمایند.

 در اسرع وقت ارسالی به مراکز آموزشیهای دستورالعملو  رسانی بخینامهاطالع -3
 واند استان   در آزمونو  اجباری مانور برگزاری در ایام آزمون نضور م تمر رابط -0
 در ایام مانور اجباری از طری  سامانه آزمون پیگیری عملکرد مراکز رصد و -5

بای ت در ایام مانور، اطالعات دانینویان میمول آزمون متمرکاز را در  با توجه به اینکه مراکز آموزشی می
تعیدی  دد ه بدرای     بازه زمانی در واندهای استانینمایند لذا الزم است  تایی سامانه آزمون بررسی و 

از ساتون   ،"فهرست مراکدز آمدوزش عدالی   "از مناوی   سامانه آزمونپس از ورود به  مانور اجباری
مراکاز  توساط   عادم تاییاد اطالعاات   صورت و در  مایندنرصد عملکرد مراکز را وضعیت  ،"گزارش خطا"

 پیگیری نمایند.مربوط از مراکز آموزشی  مانور اجباریزمان ح اکثر تا پایان مراتب را  ،آموزشی
از  عادم تاییاد اطالعاات   در صورت  و "  "در صورت تایید اطالعات توسط مراکز آموزشی عالمت توجه:

کاه در اینصاورت الزم    نمایش داده وواهاد شاد   گزارش وطادر ستون  "  "سوی مراکز آموزشی عالمت
 .پیگیری نماینداست واندهای استانی مراتب را از مراکز آموزشی مربوط 
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 .از طری  سامانه آزمون آزمون و مانور اجباریدر  دانینویان شرکت کننده وضعیتبر  نظارترصد و  -6
مناوی  با مراجعه به سامانه آزماون، از   بای ت در زمان مانور اجباری و برگزاری آزمونواندهای استانی می

 ، "د به سامانهورو"هاای  با فیلتر نمودن آیتم ،"گزارش آزمون دانشجویان"زیر شاوه  "گزاردات"
وضدعیت  "و همچناین آیاتم    "بلاه/ ویار  "انتخاب گزینه  و "اطالعات  تایی " و "اتمام نظرسنجی"

 نمایند.و آزمون را رصد اجباری مانور  درکننده دانینویان شرکتوضعیت  "آزمون
حد اکثر تدا    ،مدانور اجبداری  بای ت در صورت عدم شرکت دانینویان در واندهای استانی می توجه:

 .پیگیری نمایندمراتب را از مرکز آموزش مربوط  اجباریمانورزمان یان پا
 .آنان و فعال بودن شماره تماسمیخصات رابطین مراکز آموزشی نظارت بر  -7

از  "فهرست مراکز آمدوزش عدالی  "منوی بای ت پس از ورود به سامانه آزمون از واندهای استانی می
را میااهده و نظاارت    مراکز آموزشای  های رابطینره تماسمیخصات و شما "رابط آزمون مرکز"ستون 
 نمایند.

 مراکاز آموزشای و در صاورت    انتماالی  میاکالت مغایرت و هماهنگی و پیگیری الزم در وصوص رفع  -8
 انعکاس موضوع به ستاد مرکزی دانیگاه. لزوم
آوا درج ساامانه هام   نظر به اینکه میخصات دانینویان موجود در سامانه آزمون بر اساس اطالعات توجه:

باشد لذا واندهای استانی در بازه زمانی مانور و برگزاری آزمون از ویرایش شده است و غیرقابل ویرایش می
اطالعات فردی دانینویان اعم از نام و نام وانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، شماره شناسانامه و  

 .  وودداری نمایندآوا جدا کدملی در سامانه هم

در ایاام  بروای اواتالالت   مخابرات و...( جهت جلوگیری از اداره برق، ) های ذیربطهماهنگی با دستگاه -1
 .مانور اجباری و آزمونبرگزاری 
اینترنت، شابکه در یاک شاهر یاا منطقاه و       برق، در صورت بروز میکالت غیرمترقبه اعم از: قطعیتوجه: 

دفتار ساننش و   ستاد برگازاری آزماون م اتقر در     استانی بهبای ت از طری  واند سایر موارد، مراتب می
 گیری شود.آزمون اعالم تا در این وصوص تصمیم

 

 ب( اقدامات مراکز آموزشی
 .( مرکز مدیر آموزشیمعاون/در مرکز آموزشی)اولویت با  نفر به عنوان رابط آزمونیکتعیین  -1
جهات پاساخگویی باه     در ساامانه آزماون   مرکاز  شماره تماس راباط آزماون  میخصات و  درج/ اصالح  -2

 .دانینویان 
با نام کاربری  22/01/0011مورخ  دنبهلغایت  22/01/0011دنبه چهارروز از بای ت مراکز آموزشی می

باه   سدامانه آزمدون  و رمز عبوری که به شماره همراه روسای محترم مراکز آموزش پیامک وواهد شد به 
جعه نموده و در صافحه اصالی )داشابورد( ن ابت باه      مرا https://azmoon.uast.ac.irآدرس 

 در سامانه آزمون اقدام نمایند.آموزش مرکز رابط آزمون  دماره تماسو  مشخصاتدرج اصالح و یا 
قرار وواهاد گرفات    صفحه آزمون دانینویانبا توجه به اینکه شماره تماس درج شده در سامانه در  توجه:

و در  ددماره تفند  رمدراه فعدا     و یا  مسنقیمو  ثابتتلفن  وطیک بای ت از لذا مراکز آموزشی می
 دانینویان باشند.  تلفنی آزمون پاسخگوی برگزاری استفاده نموده و در ایام مانور و دسترس 
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با توجه به تقویم آموزشی اعاالم شاده توساط دانیاگاه بار روی      اعالم برنامه زمانبندی برگزاری آزمون  -3
 .سایت مرکز آموزشی

 .هابر اساس مندرجات دستورالعمل به دانینویان آزمون برخطرسانی مقررات و شرایط اطالع -0
 ردای التنرونیتدی  آدرس نیاز  واین دساتورالعمل   )ج،د،ه(مندرجات بندهای بای تمیمراکز آموزشی 

، آوا()همسامانه جاامع آموزشای  دانینویان در صفحه شخصی)پروفایل(   یطر ازرا  آزمون برخط سامانه
 رسانی نمایند.به دانینویان اطالع و ...، ارسال پیامک آموزشی رکزسایت م

اعاالم آن   لدزوم  در صورتو اعالم شده از سوی دانینویان بررسی و رفع میکالت و مغایرت انتمالی  -5
 به واند استانی.

 ،وا(آگونه مغایرت در اطالعات دریافتی از دانینویان باا ساامانه جاامع آموزشای)هم    در صورت هر :0توجه
 .استآوا مالک، اطالعات مندرج در سامانه هم

آوا درج نظر به اینکه میخصات دانینویان موجود در سامانه آزمون بر اساس اطالعات سامانه هام  :2توجه
باشد لذا مراکز آموزشی در بازه زمانی مانور و برگزاری آزمون از ویارایش  شده است و غیر قابل ویرایش می

یان اعم از نام و نام وانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، شماره شناسانامه و  اطالعات فردی دانینو
 وودداری نمایند.  آوا جدا کدملی در سامانه هم

ابتادا اطالعاات    بایاد مراکاز آموزشای    در صورت بروز میکل دانینویان در ورود به سامانه آزماون، مثا : 
آوا مطابقات دهناد در   مندرج در ساامانه هام  اطالعات را با ( و شماره دانینویی دریافتی از دانینو)کدملی

مغایرت داشته باشد مالک  آوا()همیسامانه جامع آموزشکه اطالعات دریافتی با اطالعات مندرج در صورتی
 .است آوا(سامانه جامع آموزدی)رممندرج در و شماره دانینویی ورود به سامانه آزمون، کد ملی 

 به دانینویان. آزمون مانور اجباریگزاری رسانی زمان براطالع -6
 ددنبه سده روز  تدا پایدان  آغاز و  22/01/0011صبح روز یتشنبه  00ساعت مانور اجباری آزماون از  

هاای الزم باه دانیانویان    رساانی وصاوص اطاالع   ، ضروری ت در اینبه اتمام وواهد رسید 28/01/0011
 توسط مراکز آموزشی صورت پذیرد.  

 .کز آموزشیادر مر برگزاری آزمونو  مانور اجباریدر ایام مون نضور م تمر رابطین آز -7
  .دانینویان در ایام مانور اجباری در سامانه آزمونبررسی و تایید اطالعات  -8

به سامانه آزمون مراجعه نموده  بازه زمانی تعیی  د ه برای مانور اجباریدر  بای تمراکز آموزشی می
میمول آزماون  اطالعات دانینویان  ،"زارش آزمون دانشجویانگ"زیر شاوه  "گزاردات"و از منوی 
آوا باه  که تمامی اطالعات دانینویان میمول آزمون متمرکز از سامانه هام و در صورتی میاهدهرا متمرکز 

تماامی  »و انتخاب گزینه  "رد اطالعات تایی /" سامانه آزمون منتقل شده باشند با کلیک بر روی دکمه

 ن بت به تایید اطالعات «باشدرکز این مرکز در سامانه موجود میمیمول آزمون متماطالعات دانینویان 
 دانینویان اقدام نمایند. تمامی
بای ات باا   بروی از دانینویان در سامانه آزمون، مراکز آموزشای مای   اطالعات درجعدم در صورت  توجه:

مورد نظر، در و انتخاب گزینه  "عاترد اطال تایی /" ، با کلیک بر روی دکمهالذکرمراجعه به آدرس فوق
ن بت به درج گزارش وطا )میخصات اعم از نام ونام وانوادگی، شماره دانیانویی   "درح خطا"ق مت 

 و کدملی( اقدام نمایند.
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 از طری  سامانه. مانور اجباری و آزموندر کننده وضعیت دانینویان شرکترصد و پیگیری  -1
انور اجباری و برگزاری آزمون با مراجعه باه ساامانه آزماون، از مناوی     بای ت در زمان ممراکز آموزشی می

 ، "ورود به سدامانه "های با فیلتر نمودن آیتم، "گزارش آزمون دانشجویان"زیر شاوه  "گزاردات"
وضدعیت  "و همچناین آیاتم    "بله/ ویر"انتخاب گزینه  و "تایی  اطالعات  " و "اتمام نظرسنجی"

 نمایند.ن را رصد ملکرد دانینویا، ع"آزمون
اتمدام  " ، "ورود بده سدامانه  "هاای  ، در ساتون مانوراجبااری در صورت شرکت دانیانویان در   :0توجه

مراکاز  نماایش داده وواهاد شاد در غیار اینصاورت       "√" عالمات  "تایی  اطالعدات   " و "نظرسنجی
موضوع )عدم شرکت در مانور( را از دانینویان پیگیاری   مانورزمان ح اکثر تا پایان بای ت آموزشی می

تایید    ، ن ابت باه  اجباری چنانچه دانینو در مدت زمان تعیین شده جهت مانورنمایند. الزم بذکر است 
امکان شرکت در آزمون  ننماید اقدام در سامانهو تتمیل نظرسنجی  ، دروس آزمونمشخصات فردی
وواهاد  مربوط و عواقب آن به عهده مرکز آموزشی  ح وب وواهد شدو غایب م نگردیدهبرای اییان فراهم 

 بود.

مقابل هار درس نماایش داده وواهاد شاد.      "√"، عالمت آزموندر صورت شرکت دانینویان در  :2توجه
بای ات باه ایان دساته از     مراکاز آموزشای مای    ننمایند  آزمون نوبت اول شارکت  در  یانچنانچه دانینو

رسانی نمایند. باا توجاه باه باازه زماانی محادود باین        ون نوبت دوم اطالعدانینویان جهت شرکت در آزم
برگزاری دو نوبت آزمون الزم است مراکز بالفاصله بعد از اتمام مهلت برگزاری آزمون اول مراتاب را ساریعا   

 رسانی نمایند.به دانینویان غایب در آزمون اول اطالع
 الم آن به دانینویان .بازیابی کلمه عبور سامانه آزمون بروط و اع -14

نیاوند،   آن بازیدابی موفا  باه   را فراموش نمایند و  سامانه آزمون برخطکلمه عبور چنانچه دانینویان 
گازارش آزماون   "زیر شااوه   "گزارشات"از منوی پس از ورود به سامانه آزمون ، بای تمراکز آموزشی می

در ساامانه  رماز عباور جدیاد را     ، " "کمه با کلیک بر روی د کلمه عبوربازیابی  در ستون، "دانینویان
 آزمون وارد نموده و به دانینو اعالم نمایند.

 م ئولیت انراز هویت دانینو جهت تغییر رمز به عهده مرکز آموزشی مربوط وواهد بود. توجه:
 

 ج( اقدامات دانشجویان
برای  iruast-https://exam.  و https://examuast.ir  های الکترونیکیمراجعه به آدرس -1
 ، در زمان مانور اجباری و برگزاری آزمون.سامانه آزمون بروطود به ور

 باشد.می آزمون متمرکز بروط درمذکور صرفا جهت شرکت دانینویان های الکترونیکی آدرس توجه:

 .)انراز هویت( آزمون سامانه بررسی و تایید میخصات فردی و عناوین دروس آزمون متمرکز در -2
باا اساتفاده از ناام    سامانه آزمون، دانینویان پس از ورود به زه زمانی مانور اجباری الزم است در با :0توجه

الاذکر  آوا(، وارد سامانه آزمون شده و ن بت به تاییاد اطالعاات فاوق   کاربری )کد ملی مندرج در سامانه هم
 اقدام نمایند.

بای ات  دانیانویان مای  ، مرکاز دروس آزمون مت نیعناومغایرت در میخصات فردی و در صورت  :2توجه
کز آموزشی مربوط ابه مرهای رابطین آزمون مراکز مندرج در سامانه آزمون از طری  شماره تماسمراتب را 

 اعالم نمایند.  
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 .آزمون ثبت شماره تلفن همراه فعال و در دسترس در سامانه -3

  .توسط دانینو در سامانه آزمون رمز عبورایناد  -0

 .شودایناد میدر سامانه آزمون  دانینوشخص توسط  رمز عبورصات، پس از تایید میخ :0توجه

لذا دانینو ملزم به نفا    است.ها یک ان برای تمامی آزمون توسط دانینو ایناد شدهرمز عبور  :2توجه

است و م ئولیت ارائه رمز عبور به افراد دیگر م اتقیما  بار عهاده    ها و نگهداری از رمز عبور تا پایان آزمون
 نو وواهد بود.  دانی

بای ات جهات تعریام رماز جدیاد، پاس از ورود باه        می، عبورکلمه فراموشی دانینو در صورت  :3توجه

پاس از درج شاماره    .کلیاک نمایاد   "بازیابی کفمه عبدور "سامانه و وارد نمودن کد ملی، بر روی دکمه 

بات شاده در ساامانه    ثکد فعال ازی به شاماره هماراه   ، "دریافت ک "دانینویی و کلیک بر روی دکمه 

در ساامانه   رمز عباور جدیاد  و  کد فعال ازیورود با در نهایت دانینویان  برای دانینو ارسال وواهد شد،

در غیار اینصاورت چنانچاه دانیانویان موفا  باه        رمز عبور جدید اقدام نمایند.ایناد ن بت به توانند می

 تماس ناصل نمایند. بای ت با مرکز آموزشی مربوطمی نشون بازیابی کلمه عبور 

 تایید   باه  ن ابت  "مانوراجبداری  پایان برگدزاری  تا دروع "زمانی بازه رد دانینویانالزم است  -5
پاسخگویی باه   و سامانه عبور رمز اینادو همچنین  دروس میمول آزمون متمرکز وود و فردی میخصات

 .نمایند اقدام سواالت نظرسننی

 باشد.شرکت در نظرسننی الزامی می :0توجه

 .بود نخواهد می ر آزمون در شرکت امکان است بدیهی، فوق اطالعات تایید عدم صورت در :2توجه

توانند از رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند که امکاان ورود باه ساامانه را    دانینویان می -6
 داشته باشد استفاده کنند.

ه روز شده کروم یا فاایر فااکس اساتفاده    بهتر است از مرورگرهای ب جهت جلوگیری از بروز میکل، توجه:

 .شود

 به طور همزمان بیش از یکبار با رایانه یا مرورگرهای مختلم وارد سامانه شود.  توان نمیدانینو  -7

م ئولیت تدارک رایانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت برگزاری مانور و آزماون بار عهاده شاخص      -8
یی به هر دلیل امکان تهیه رایانه و اتصاال باه اینترنات نداشاته     دانینو وواهد بود. در صورتی که دانینو

با هماهنگی قبلای از امکاناات مرکاز     رعایت فاصله اجتماعی،تواند با رعایت آیین نامه امتحانات و باشد، می
 ستفاده نماید.  ا آموزشی محل تحصیل وود

عت مقارر از طریا  آدرس   دقیقاه قبال از ساا    15دانینویان الزم است مطاب  برنامه امتحاانی واود،    -1
ن بت به رفاع   الکترونیکی مذکور و با استفاده از نام کاربری)کدملی( و رمز عبور وارد سامانه آزمون شوند و

و  میکالت انتمالی از قبیل: عدم امکان ورود به سامانه آزمون، قطعی اینترنت و سایر موارد اقادام نمایناد  
 دهند.مدت زمان تعیین شده پاسخ  سواالت امتحانی وود را در ،راس ساعت مقرر
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 های آزموند( ویژگی

 است.( ت تی)ایگزینه چهار صورت به آزمون -1

 .است سوا  28تعداد سواالت ت تی آزمون  -2
 .باشدمینمره  6است و سهم نمره مدرس  نمره 5/4و ارزش هر سوال  نمره 10سواالت آزمون  -3
 .آزمون فاقد نمره منفی است -0
 باشد.میقابل میاهده  امانه جامع آموزشی )هم آوا(سنمرات آزمون، از طری   -5

باشاد. تندیادنظر نماره آزماون متمرکاز      مای  "نمره در اوتیاار مادرس  "تندیدنظر نمره صرفا  شامل  -6
 .باشدپذیر نمیامکان
 .استنامه امتحانات شرایط غیبت در آزمون متمرکز تابع قوانین و مقررات آموزشی مندرج در آیین -7
 د.د وارد سامانه شونشواجازه داده میبه دانینویان  ،پس از شروع آزمون دقیقه 02نداک ر تا  -8

 از قبل تعیین شده و در صفحه آزمون برای دانینو قابل میاهده وواهد بود. م ت زمان رر آزمون -1
 . است میخص پاسخگویی مهفت دارای سوال هر -14

 آن نماره  نماید پاسخ درج به اقدام ،سوال هر برای شده تعیین مهلت از پس دانینو کهصورتی در :0توجه
 .شد نخواهد منظور اییان برای سوال
 بعادی  ساوال  باه  پاساخ  ثبات  بادون  بخواهد دانینو کهصورتی در ،سوال هر به مربوط مهلت در :2توجه
 ساامانه  دانیانو  تاییاد  صاورت  در و شودمی داده نمایش دانینو به پاسخگویی عدم هیدار نماید مراجعه
 .داد وواهد نمایش را بعدی سوال و نموده ثبت پاسخ بدون را سوال
 شود.مربوط تعیین می مدرسانتوسط  ،مدت پاسخگویی به هر سوال مدت زمان هر آزمون و :3وجه ت

 .ن اردوجود  قبفی تسواالامکان بازگیت، مرور یا ویرایش مراجعه به سوال بعدی، پس از  -11
هاای پاساخ باه صاورت     و گزیناه  سدواالت نماایش   و شاود هر سوال در یک صفحه نمایش داده مای  -12

 وواهد بود. تصادفی

 گزینه صحیح را با کلیک انتخاب نماید. برای پاسخگویی به سواالت کافی است دانینو -13
 .نخواهد شد ربرای سواالت باقیمانده منظوآن  مازادزمان مدت  ،سوالهر پس از ثبت پاسخ  -10
تاا  ای کاه قطعای رخ داده اسات    از همان مرنلهتواند و می، دانینارتباط سامانه شدن در صورت قطع -15

 . دهدباقیمانده ادامه  تسواال پاسخ بهآزمون شده و سامانه ، منددا وارد پایان سقم زمانی آزمون
درصورت ورود مندد دانینو به سامانه، تعداد سواالت و مدت زماان باقیماناده باه دانیانو اعاالم      : توجه
صاورت   تواند باه آزماون واود اداماه دهاد در غیار ایان       قرار گیرد دانینو می شود چنانچه مورد تاییدمی
 تواند در آزمون نوبت دوم شرکت نماید.  می
 نتوانند در آزماون نوبات اول شارکت کنناد     ...(، برق واینترنت قطعی)دلیلی هر دانینویان به چنانچه -16
بد یهی اسدت    .نمایناد  شارکت اسات  نوبت دوم که سواالت آن با نوبت اول متفاوت  آزمون در توانندمی

 مسئولیت بروز ررگونه مشتل در آزمون نوبت دوم بر عه ه دانشجو است.

  03:31 سداعت  در 01:31 سداعت  آزمدون بارای ایان دساته از دانیانویان      الزم به ذکر اسات  توجه:
 . شد وواهد تکرار مندد روز رمان 11:02 ساعت در 02ساعت آزمون و روز رمان
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آزماون   (،"پایاان آزماون  "دانینو )کلیک بر روی دکمه توسط  اتمام آزمونا تایید در پایان آزمون ب  -17
 یابد.واتمه می

 داشت. نخوار دانینو پس از تایید پایان آزمون، امکان شرکت مندد در آزمون نوبت بعدی را  :0توجه
دوم  در صورت شرکت در آزمون نوبت دوم، آزمون نوبت اول ناذ  وواهاد شاد و نماره آزماون      :2توجه
 شد.وواهد منظور 

 

 ه( مانور اجباری آزمون 
باه  ( دیمااه  82لغایات   26)در باازه زماانی   امکان دسترسی دانینویان به ساامانه قبل از شروع آزمون  -1

 :منظور اننام موارد زیر فراهم وواهد شد

 
 در سامانه آشنایی با نحوه برگزاری آزمون از طری  راهنمای موجود 

 آموزشی  انتمالی های یترفع وطا یا موانع و محدود 

 توسط دانینورمز عبور در سامانه  ایناد 

 یبررسی و تایید میخصات فردی و آزمون  
 (پاسخگویی به سواالت نظرسننی توسط دانینوسازی آزمون )شبیه 
 ، ن ابت باه  دیمااه(  28لغایت  26اجباری) چنانچه دانینو در مدت زمان تعیین شده جهت مانور: 0توجه

امکان شرکت در  ننماید اقدام در سامانهو تتمیل نظرسنجی  دروس آزمون ، دیتایی  مشخصات فر
 .و غایب مح وب وواهد شد نگردیدهآزمون برای اییان فراهم 

 باشد.شرکت در مانور و تکمیل فرم نظرسننی الزامی می :2توجه
 الم نمایند.  میکل الزم است مراتب را به مرکز آموزشی مربوط اعدانینویان در صورت بروز هرگونه  -2

بای ت در اسرع وقت در بازه زمانی مانور اجباری ن بت به رفاع میاکالت انتماالی    مراکز آموزشی می -3
   دانینویان اقدام نموده و در صورت عدم رفع میکل مراتب را به واند استانی مربوط اطالع دهند.

ددنبه  سده وز ر تا پایانآغاز و  22/01/0011صبح روز یتشنبه  00ساعت مانور اجباری آزمون از  -0
هاای الزم باه دانیانویان    رساانی وصاوص اطاالع   ، ضروری ت در اینسیدبه اتمام وواهد ر 28/01/0011

 توسط مراکز آموزشی صورت پذیرد.  

 
 

 


