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آزمون
نکاتى جهت موفقیت در  آزمون

 آنالین و الکترونیکى

بسیاری از دانشـــجویان با فرض اینکه امتحانات 
آنالین ”مثل آب خوردن“ و بســـیار ساده اند، آن ها را 
از کتاب ها،  دســـت کم می گیرند. زیرا می تواننـــد 
یادداشت ها یا ســـایر مطالب کالس استفاده کنند و 
پاسخ هر سؤالی را به درستی به دست آورند. این فرض 
خطرناک است. ممکن است فکر کنید در کالس های 
آنالین سطح اضطراب کمتر است، ولی این مسئله در 
مورد آزمون آنالین صـــدق نمی کند. آزمون آنالین 
آزمونی کامالً متفاوت با آزمون های سنتی و حضوری 
در دانشگاه اســـت و این گونه امتحانات مسائل و 

دشواری های خاص خودش را دارد.

 چگونه در آزمون هاى آنالین 

نتیجــۀ بهتــرى بگیریــم؟

    یاد خدا آرامبخش دل ها                       
را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



 چگونه در آزمون هاى آنالین 

نتیجــۀ بهتــرى بگیریــم؟

    یاد خدا آرامبخش دل ها                       

آنالین  آزمـــون 
مهـم ترین مـوارد

را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 



را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 
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را  آزمون  نــــوع    
بدانید. انواع مختلفی از امتحانات آنالین وجود 
دارد پس باید بدانید سؤاالت تشـریحی یا گزینه ای 

است؟

مطالعه و یادگیری را بـــه لحظات آخر موکول   
نکنیـــد. مطالعه ی مطالب زیـــاد در مدتی کوتاه به 
خستگی و کاهش تمرکز و یادآوری منجر می شود و 
به  پاســـخگویی  در  همچنین موجب ســـردرگمی 

سؤاالتی می شود که به تجزیه و تحلیل نیاز دارند.

اسـتادان ممکن اسـت پرسش ها را دشـوارتر از   
آزمون هـای حضـوری طـرح کننـد، زیـرا امـکان دارد 
دانشـجویان بـه کتاب هـای درسـی، یادداشـت ها و 
منابـع دیگر خود دسترسـی داشـته باشـند. هنوز هم 
مطــالعه قبل از شـرکت در آزمون آنالین مهم اسـت. 
کتــاب درسـی هـم می تواند منبعی کمک کننده برای 
پاسـخگویی باشـد و هـم مانـع آن. اگـر مطالعـه و 

باشـید،  کـرده  یادداشـت برداری 

کمـک درخـور توجهی به موفقیت در آزمون اسـت؛ اما 
اگر برای اولین بار در هنگام آزمون کتاب درسی را خود 

را باز می کنید، انتظار نداشته باشید برایتان مفید باشد.

یـادداشــــت برداری از موارد ضـروری اسـت.   
یادداشت های کالس بهترین منبع بعدی شما به شمار 
می روند. برای طراح ســـؤال بسیار طبیعی است که 
ســـؤاالت را از صحبت هایی کـــه در کالس درباره ی 
موضوعات تکمیلی کتاب درسی ارائه داده است، طرح 
کند. همچنین ممکن اســـت استادان برای افزایش 
درک شـما از موضـوعات مورد بحث در کالس ها، از 
پیـوند مفاهـیم کتاب درسـی با موقعیت های روزمره 
استفاده کنند. اگر کالس آنالین می روید، به فیلم ها یا 
سخنان آنالین و تصـاویر نمایش داده شـده کامـالً 

تـوجه کـنید.

خوب  سـازماندهی   
کلید موفقیت در آزمون است. مطالعه را به لحظات 

آخر موکول نکنید. برای مطالعه برنامه ریزی کنید و به 
شـــکل منظم مطالعات خود را ادامه دهید. مطالب 
تکمیلی را نیـــز مطالعه کنید تا مطالبی را که از آن ها 
آزمون گرفته می شـــود کامال درک کنید. اگر مبحثی 
وجود دارد که متوجه نمی شـــوید، با استاد خود در 

تماس باشید تا برایتان توضیح دهد.

اسـتادان گزینه های مختلفی برای روند برگزاری   
آزمون دارند؛ ممکن است رمزهای عبوری را بــــرای 
اطمینان از امــــنیت امتحان جهت ورود به آزمـون 
یا  قرار دهند. همچنین ممکن اســـت یک فرصت 
فرصت های چندگانه برای شـرکت در آزمون بگذارند. 
ممکن است محدودیت زمانی برای امتحان بگذارند. 
یا شاید مجموعه آزمون چندمرحله ای طرح 
معنی  این  «به  کنند؛ 

را  آزمون  نمی توانید  که 
متوقف کنید و از ابتدا شروع کنید و به پرسش 
اول بازگردید. در واقع پس از اتمام سؤاالت، آزمون 
تمام می شود» پس از قبل می بایست نوع آزمون 

خود را بدانید.

حتی اگر آزمون شما «کتاب باز» باشد، باید   
آزمون  با مطالب  و  از قبل مطالعه ی کافی داشته 
آشــــنا باشـــید تا وقت خود را برای پیدا کردن 
پاســــخ ها تلف نکنید. با داشتن تسلط کافی بر 
روی مطالب، می توانید مطالب را دســـته بندی 
کنید تا  هنگام پاسخ دادن به سؤاالت، دسترسی 

به آن ها آسان تر شود.

منابع  مـــرور  برای  روز  چنـــد    
امتحانی و درک کامل مفاهیم وقت بگذارید.

خواب و اســـتراحت کافی داشته باشید تا در   
هنگام آزمون با تمرکز بهتری حضور یابید.

در کمال آرامـــش با آمادگی ذهنی کافی وارد   
مرحله آزمون شـــوید. اگر انتخاب زمان آزمون به 
عهده ی شماســـت آن را به پایـــان یک روز کاری 
طوالنی، یا صبح زود که از خواب بیدار شـــده اید، 

محول نکنید.

تمام منابع آزمون خود را منظم، مشـــخص و   
حتی برچسب گذاری نماييد تا بتوانید مطالب مورد 
نیاز خود را در طول آزمون سریع و آسان پیدا کنید. 
دانش، آمادگی، تمرین و تمـرکز بهترین ابزار شما 

هنگام آمـاده شـدن برای آزمون 
آنالین است. 

برای  مـــطالعه    
آزمـــون آنالین را با ایـــن تفـــکر که وقت 
کـافی دارید، به تأخیر نیاندازیـد. زمـان آزمون خود 
را برنامه ریزی کنید، متمرکز شــوید و برای استفاده از 
منابع در دســترس آماده باشــید. این همان چیزی 
است که برای عملکرد مناسب در آزمـون آنالین نیـاز 

داریـد.

از  و  بدهیـد  آزمایشی  آزمـون  امکان  در صورت   
اســـتاد خود بخواهید که توصیه هـــای الزم را برای 

آمادگی در آزمون به شما ارائه دهد.

زمان و تاریخ آزمون را به دقت بررســـی کنید.   
همه ی دســـتورالعمل ها و اصالحات جدید را به طور 
کامل دنبـــال نماييـــد. اطمینان حاصـــل کنید که 
دســـتورالعمل های برگزاری آزمون را به خوبی متوجه 
شده اید. مشکل اصلی بســـیاری از دانشجویان عدم 
توجه به دســـتورالعمل ها و پارامترهای آزمون آنالین 
است. دانشجویان ممکن است در زمان برگزاری آزمون 
به اندازه ی کافی آماده نباشند و در مورد چگونگــــی 

ادامه ی آزمون سردرگم شوند.

رایانه ی خود را بررســـی کنید. هیچ چیز بدتر از   
این نیست که با روشن کردن رایانه در زمان آزمون 
آنالین، متــــوجه شوید که ســیستم به خوبـی کار 
نمی کند یا مشـــکل اتصال به اینترنت دارید. برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی، رایانه ی خود را قبل از 

آزمـــون بررســـی کنید. 

مطمئن شوید که به خوبی 
کار می کند و Wi-Fi یا اینترنت شما وصل است. 
همچنین بهتر اســـت که مرورگر های مختلف را باز 
کنیـــد، یکی بـــرای آزمـــون دادن و دیگری برای 
جستجوی اطالعات مورد نیاز (در صورت مجاز بودن 
اتفاقات  وقوع  احتمـــال  ترتیب،  این  به  کار).  این 

به  منجر  که  را  ناخواسته ای 
از دست دادن آزمون می شوند، کاهش می دهید.

در هنگام آزمـــون دادن از روش های منطقی   
استفاده کنید. سعی کنید با تمرکز بیشتری سؤال ها 
را بخوانید. اگر جواب سؤال چندگزینه ای را نمی دانید، 
شــــروع به حذف گزینه ها کنید. معموالً برخـی از 
پاسخ ها آشـــکارا نادرست اند، یا ممکن است از نظر 
محتوا مشابه باشند یا به نظر مناسب نمی رسند. به 
گزینه هایی که به نظرتان نزدیک ترین پاســـخ مورد 
نظر است، بها دهید و با این کار گزینه های موجود را 

محدودتر کنید.

برای  را  زمان  مدیریـــت  به زمان توجه کنید.   
آزمـــون دادن، تمریـــن کنید. اگر بـــرای آزمون 
محدودیت زمانی دارید، ساعت را تنظیم کنید تا ۱۰ 
دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون به شما هشدار دهد. 
همچنین اگر در سؤالی به مشکلی برخوردید وقت را 

برای آن ســـؤال تلف نکنید. اگر پاسخ را 
نمی دانید به سؤال بعدی بروید. 

می توانید دوباره برگردید و روی سؤاالتی کار کنید که 
به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند.

از بروز مشـــکالت فنی حین آزمـــون ناامید   
رایانه و پاسخ های خود عکس بگیرید و  از  نشوید. 

فورًا به استاد مربوطه اطالع دهید.

قبل از ارسال پاســـخ ها، آن ها را بررسی کنید.   
مطمئن شوید که به همه ی سؤاالت پاسخ داده اید. 
به یاد داشته باشید، همیشه برای سؤالی که به آن 
از  را  نــــمره ای  نمی دهـید  پاسـخ 
می دهید. دسـت 
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