دانش گاه ایپم نىر رمزک مشهد

مىضىع:

نش
راهنمای تصىریی ربای دا جىیان ،جهت رشکت رد آزمىن اهی اپیان رتم هب صىرت الکترونیکی
تهیو کننده:

واحد فناوری اطالعات ایپم نىر رمزک مشهد
زمستان 79

صفحٍ يريد اطالعات

-

دس تخص ضٌاسِ کارتزی :ضوارُ داًطجَیی ٍ دس قسوت کلوِ عثَر :ضوارُ ضٌاسٌاهِ هٌذسج دس کاست ٍسٍد تِ جلسِ (گشارش  )428خَد سا ٍاسد ًواییذ.

وکتٍ :دس صَستی کِ دس گضاسش هزکَس تِ جای ضواسُ ضٌاسٌاهِ عثاست  -یا  - -دسج گشدیذُ تاضذ ،دس قسوت کلوِ عثَس  1111سا ٍاسد ًواییذ.
ّوچٌیي داًطجَیاى اتثاع هی تایست دس تخص کلوِ عثَس ًیض  1111سا ٍاسد ًوایٌذ.

ضکل  .1صفحِ ٍرٍد اطالعات

آشىایی با آیکه ورم افسار آزمًن

-

اگش صفحِ ٍسٍد اطالعات قایل ًوایص ًیست ،طثق ضکل  ،2تش سٍی ًشم افضاس آصهَى داتل کلیک ًوَدُ تا صفحِ هَسدًظش ظاّش گشدد.

ضکلً .2زم افشار آسهَىSADClient ،

صفحٍ اطالعات آزمًن داوشجً

-

دس صَست ٍرٍد صحیح ،اطالعات آصهَى داًطجَ هطاتق ضکل ً ،3وایاى هی ضَد .کِ دس آى هی تایست تِ ًکات صیش تَجِ ًوَد:
 .1اتتذا تشسسی ًواییذ کِ هطخصات هٌذسج دس صفحِ ،صحیح تاضذ ( دس صَستی کِ دس تشخی اص هَاسد تِ جای دسج اطالعاات آصهاَى هشتَطاِ ،عالهات ساَا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دسج گشدیذُ ،تِ هشاقة اطالع دّیذ تا ضوا سا ساٌّوایی ًوایذ).
 .2هٌظَس اص ساعت ضزٍع ٍ پایاى هْلت ٍرٍد ،صشفا سهاى هجاس تِ ٍسٍد آصهَى هی تاضذ ًِ صهاى پاسخگَیی تِ آصهَى هشتَطِ.
 .3دس صَستی کِ عٌَاى یا کذ درس هٌذسج دس صفحِ صیش ،تا عٌَاى یا کذ دسس آصهَى یکساى ًوی تاضذ تِ هشاقة اطالع دّیذ.
 .4اگش دس قسوت ًام آسهَى ،تیطتز اس یک ًام آصهَى ٍجَد داضتِ تاضذ ،داًطجَ هی تایست هَاسد ریل سا هذ ًظش قشاس دّذ:
 .1-4داًطجَ چٌذ اهتحاى الکتزًٍیکی دس یک تاریخ ٍ دس ساعات هختلف داسد:
دس ایي حالت تایذ تا تَجِ تِ کاست ٍسٍد تِ جلسِ (گشارش  )428خَد ،آصهَى هشتَطِ (هتٌاسة تا تاریخ ٍ ساعت ضزٍع) سا اًتخاب ًوایذ.
 .2-4داًطجَ چٌذ اهتحاى الکتزًٍیکی دس یک تاریخ ٍ دس یک ساعت یکساى داسد:
دس ایي حالت داًطجَ یکی اس اهتحاًات خَد سا تِ دلخَاُ اًتخاب ٍ تِ صَست الکتزًٍیکی پاسخ هی دّذ ،پس اص پایاى آى آصهَى تا هشاقاة ّواٌّان ًواَدُ تاا
اهتحاى یا اهتحاًات دیگز ایطاى در ّواى هکاى یا هکاى تعثییِ ضذُ ،تِ صَست کتثی تشگضاس گشدد.

ضکل  .3تزرسی اطالعات داًطجَیی

-

دس صَستی کِ سهاى هجاس ٍرٍد تِ آسهَى ،تشرگتز یا هساٍی ساعت ضزٍع آسهَى تاضذ ،داًطجَ هی تَاًذ تا اًتخاب گضیٌِ صحت اطالعات ٍ فطشدى دکوِ
ٍسٍد تِ آصهَىٍ ،اسد آصهَى هَسدًظش گشدد(.ضکل .)4

ضکل ٍ .4رٍد تِ آسهَى

-

دس صَستی کِ داًطجَ ،پس اس پایاى سهاى هجاس تعییي ضذُ تزای ٍرٍد تِ آصهَى ،اقذام تِ ٍسٍد آصهَى ًوایذ ،ساهاًِ ،اجاسُ ٍرٍد تِ داًطجَ را ًوی دّذ ٍ
پیغام خطایی سا هطاتق ضکل  ،5صادس هی ًوایذ.

ضکل  ،5اتوام سهاى هجاس ٍرٍد تِ آسهَى

جسئیات صفحٍ سًاالت

-

دس صفحِ سَاالت هطاتق ضکل  ،6تِ ًکات ریل تَجِ ًواییذ ٍ دس صَست هطاّذُ ّشگًَِ هغایزت سشیعا تِ هشاقة اطالع دّیذ:
 .1قثل اص ضشٍع اتتذا تعذاد سَاالت سا تشسسی ًواییذ.
 .2گشیٌِ پایاى آسهَى دس اًتْای صفحِ سَاالت تایذ ٍجَد داضتِ تاضذ.
 .3دس آصهَى ّایی ًظیش ستاى اًگلیسی کِ حاٍی دسک هطلة ٍ یا سَاالتی هی تاضذ کِ تایذ تا هشاجعِ تِ سَاالت تعذی جاّای خالی تا کلوات هٌاسة پش ضاَد،
گاّا هوکي است تزتیة سَاالت سعایت ًطذُ تاضذ (.چشاکِ هاّیت آصهَى الکتشًٍیکی تِ جْت جلَگیشی اص تقلة تش هثٌای جا تِ جایی سَاالت هی تاضذ).
 .4دس صَست تکزاری تَدى سَاالت یا گضیٌِ ّا ،هی تایست  84ساعت تعذ ،پس اص ایٌکِ ًوًَِ سَا ٍ پاسخٌاهِ آصهَى هَسدًظش دس پشتاا داًطاجَ تاسگازاسی
گشدیذ ،اص طشیق ساهاًِ گلستاى ًسثت گشارش ایزاد سَال یا سَاالت ،اقذام ًواییذ.
 .5دس صَستی کِ سَاالت خارج اس هٌثع هعشفی ضذُ تاضٌذ (ایي هطلة تِ ًذست تَجَد هی آیذ).

وحًٌ پاسخ دَی بٍ سًاالت:
 .1کافیست داخل هزتع تَخالی کٌاس ّش گضیٌِ کلیک چپ ًوَدُ تا یک عالهت تیک ( )دس آى قشاس گیشد ،دس صَستی کِ تخَاّیذ گشیٌِ دیگزی سا اًتخااب ًواییاذ
تش سٍی گشیٌِ جذیذ کلیک چپ ًواییذ تا تیک ( )اص گضیٌِ قثل تِ گضیٌِ جذیذ هٌتقل گشدد.
 .2جْت پیوایص هیاى سَاالت هی تَاًیذ اص غلتک ٍسط هاٍس (تیي کلیک چپ ٍ ساست) ،اص کلیذ ّای هکاى ًوای تاال ٍ پاییي

ٍ یا دستگیشُ ّای ()Scroll

هٌذسج دس حاضیِ صفحِ کوک تگیشیذ.
 .3دس صَستی کِ تخَاّیذ تِ سَا یا سَاالتی جْت پاسخ دّی ،هجذد هشاجعِ ًواییذ ،هی تَاًیذ تش سٍی ضموارُ سمَال کلیاک چاپ ًواییاذ تاا هطااتق ضمکل ،7
ًواد ستارُ تِ ّوشاُ عثاست یادآٍری قشاس گیشد .تا کلیک هجذد تش سٍی ضواسُ سَا ً ،واد یادآٍسی حذف هی گشدد.

 .4آصهَى ّایی کِ ًیاص تِ هاضیي حساب داسًذ ،دس گَضِ سوت چپ تاال ًواد هاضیي حساب ظاّش هی گشدد (ضکل  ،)8اگش ًواد هاضیي حساب ٍجَد ًذاضتِ تاضمذ
داًطجَ هجاس تِ استفادُ اص آى ًوی تاضذ.
 .5دس آصهَى ّایی ّواًٌذ آهار کِ ًیاص تِ جذاٍ ٍ پیَست هی تاضٌذ دس تخص پیَست آسهَى ٍ دس صَست صالحذیذ طشاح سَا  ،هَاسد الصم دسج هی گشدد.
 .6قسوت یادداضت ّواًٌذ چک ًَیس هی تاضذ ٍ هَاسدی کِ دس آى قسوت تَسط داًطجَ ًَضتِ هی ضَد تشای فشد یا تخص خاصی ارسال ًوی گزدد.

ضکل .6صفحِ سَاالت

ضکل .7یادآٍری

ضکل .8اتشارّای هَردًیاس آسهَى

معرفی بخش زمان باقی ماوذٌ
تشای ایي هٌظَس کافیست تش سٍی عثاست سهاى تاقی هاًذُ ّواًٌذ ضکل  ،9کلیک چپ ًواییذ.
وکتٍ :سًن صهاى تاقی هاًذُ دس دقایق پایاًی تِ سًن قزهش تثذیل هی گشدد کِ اگش دس ایي صهاى ،داًطجَ اقذام تِ فطشدى دکوِ پایاى آصهَى ًکٌذ ،ساهاًِ آصهاَى تاِ صاَست
خَدکار ،پایاى آسهَى سا اعوا هی کٌذ.

ضکل .9سهاى تاقی هاًذُ

جسئیات بخش پایان آزمًن ي ومایش ومرٌ داوشجً

-

پس اص پایاى پاسخ دّی تِ تواهی سَاالت ،دس اًتْای آصهَى ،کلیذی تحت عٌَاى پایاى آسهَى ،قاتل سٍیت هی تاضذ(ضکل  ،)11کافیست تش سٍی آى کلیک ًواییاذ
تا کادس جذیذی (هطاتق ضکل  )11ظاّش گشدد .دس صَستی کِ داًطجَ ،توایل داسد هی تَاًذ تا اًتخاب گضیٌِ تاسگطت تِ آسهَى ،تاِ صفحِ آسهَى تشگاشدد ٍ تاِ
آصهَى خَد اداهِ دّذ .دس غیش ایي صَست تا فطشدى دکوِ پایاى آصهَى (ّواًٌذ ضکل  )12کادسی ظاّش هی ضَد کِ دس آى ًوزُ داًطجَ اعالم گشدیذُ است.

ضکل ،11پایاى آسهَى

ضکل ،11کادر ًوایص تاسگطت یا پایاى آسهَى

ضکل ً ،12وایص ًوزُ داًطجَ

وکتٍ مُم :دس صَستی کِ داًطجَ تخَاّذ سٍدتز اص سهاى پایاى هْلت ٍرٍد (ضکل  ،)3پایاى آصهَى سا اًتخاب ًوایذ ،سیستن تِ ایطاى صفحِ ای سا ًوایص هی دّذ کِ
تا سپشی ًطذى صهاى هزکَس ،هجاس تِ خاتوِ دادى تِ آصهَى ًوی تاضذ(.ضکل)13

ضکل  ،13عذم اهکاى خاتوِ دادى تِ آسهَى سٍدتز اس سهاى تعییي ضذُ

وکتٍ :تشخالف تصَس تشخی اص داًطجَیاى کِ اگش اص آصهَى ًوشُ ی خَتی کسة ًوی کٌٌذ ،تِ سشاغ پایاى آصهَى ًوی سًٍذ اعالم هی داسین کِ سیسمتن پاس اص اتومام
هذت سهاى آسهَى ،تِ طَس خَدکار پایاى آسهَى ضوا سا لحاظ هی ًوایذ.
عذم ومایش ومرٌ داوشجً
داًطجَیاى گشاهی تَجِ داضتِ تاضٌذ اگش پس اص فطشدى پایاى آصهَى ًوزُ ای اعالم ًگزدیذ ٍ ّوچٌیي دس صَست هطاّذُ هَاسد ریل سشیعا تِ هشاقة اطالع دّیذ.

-

ًوایص کادس لطفا چٌذ لحظِ صثش کٌیذ  ، ...ضکل 14

-

ًوایص کادس خطا ،ضکل 15

-

دس صَستی کِ داًطجَ ،پایاى آصهَى سا اًتخاب ًوَدُ ٍ ّیچ ًوشُ ای تشای ٍی ظاّش ًگشدد ٍ سپس صفحِ اطالعات ٍسٍد تِ آصهَى (ضکل  )1تشای ایطااى ظااّش
گشدد.

تًجٍ مُم :داًطجَی هحتشم ،دس صَست تشٍص خطاّای هزکَس ،تا صهاًی کِ ٍضعیت ًوزُ ضوا تَسط هشاقة هطخص ًگزدیذُ است ،تحت ّیچ ضاشایطی ،حمَسُ
آسهَى را تزک ًکٌیذ.
راٌّوایی :1داًطجَی گشاهی تشای ًوایص ًوزُ ،کلیک چپ هاٍس سا پاییي ًگِ ًذاریذ کِ تفکش ًواییذ تِ آصهَى تشگشدیذ یا پایاى آصهَى سا اًتخاب کٌیذ ،اتتاذا تصوین
گزفتِ ٍ سپس ّواًٌذ پاسخگَیی تِ سَاالت تش سٍی پایاى آصهَى کلیک ًواییذ.
راٌّوایی :2سعی کٌیذ دس ٌّگام فطشدى دکوِ پایاى آسهَى ،استزس سٍیاسٍیی تا ًوشُ خَد سا کٌار گذاضمتِ ٍ اص داتمل کلیمک کمزدى تاش سٍی دکواِ پایااى آصهاَى
خَدداری ًواییذ.

ضکل  ،14کادر خطا

ضکل  ،15کادر خطا

با آرزوی تىفیق روز ازفون
واحد فناوری اطالعات رمزک مشهد

