
 محترم: دیقابل توجه اسات

 . ردیمورد توجه قرار گ ریموارد ز98_99 یلیدوم سال تحص مسالیکه درباره امتحانات ن دیاتخاذ فرمائ یبیترت لطفا

 قرار گرفته است . یدر پرتال شخص دیباشد ، ابالغ اسات یم 99/4/26 تیلغا 99/4/1امتحانات از  يزمان برگزار. 1

سواالت  دیبا یلیمقاطع تحص یدروس در تمام هیکل يرا فراهم نموده است لذا برا یصرفا امکان طرح سواالت تست ستمیس. 2

 گردد. یطراح یتست

برگزار  دای) در قالب  برنامه س يارشد و دکتر ی، کارشناس ی،کارشناس یاعم از (کاردان یلیمقاطع تحص هیامتحانات کل. 3

 خواهد شد .

 ستمیامتحان در س خیساعت قبل از ساعت و تار72نموده و حداکثر  هیته word طیمحترم  سواالت خود را در مح دیاسات. 4

 tiauexam982@gmail.comآن را به آدرس  لینموده و فا يبارگذار

 . ندینما ارسال

بوده و به دور از هرگونه  طرح گردد که شفاف و واضح ياست سواالت به گونه ا يحضور ریو غ یاز آنجا که امتحانات تست. 5

 باشد. یو قابل پاسخ ده ریابهام و تفس

 یمحترم م دیاسات اریدانشگاه در اخت يترم بر اساس بخشنامه ها انیپا یسواالت و مجموع نمره امتحان تست يبارم بند.6

 باشد. 

نسبت به  مهیخود مراجعه و پس از ثبت کد ب یبه سامانه واحد و پرتال شخص دیسواالت با يو بارگذار یبه منظور طراح. 7

 اقدام گردد. يبارگذار

 سواالت در سامانه واحد قرار گرفته است . يبارگذار يبرا یآموزش يراهنما لمیف. 8

 باشد .  یساعت م  میو ن کیساعت و حداکثر  کیبه  امتحانات حداقل  ییزمان پاسخگو مدت

  گردد . تیرعا يدر طرح سوال ؛زمانبند. 10

از  یبه مشکالت احتمال ییزمان آزمون به منظور پاسخگو یدر ط یالزم است استادان محترم طبق ابالغ امتحان. 11

 . ندیحاصل نما نانینقص بودن سواالت اطم یدردسترس بودن تلفن همراه خود و ب

 يتوانند گروهها یمدروس خود  يبرا یدر صورت ضرورت استادان گرام انیالزم به دانشجو يها ییراهنما يبرا. 12

 دهند.  لیتشک یواتساپ

 . دییتماس حاصل نما ریز يبا شماره ها دیتوان یمحترم در صورت مواجه شدن با مشکل م دیاسات. 13



 : یبانیتماس پشت شماره

 09121822469:  یرضا طاهرخان دیحم يآقا. 1

 09127825589:  یرحمان لیجل يآقا.2

 09127886471:  یداود رحمان يآقا. 3

 09127876845:  انیخانم عشور. 4

 09126810053:  یطاهرخان نیحس يآقا. 5

 09127888525:  یرحمان نیحس يآقا 6

 دانشگاه واحد تاکستان یعلم معاونت


