راهنمای آموزش گام به گام شرکت در آزمون های اینترنتی (مشورتی و انفرادی) موسسه تیزهوشان دکتر شاکری

در سال تحصیلی 1396-97
 )1پس از ورود به سامانه آموزشی به نشانی  ems.tizhoushan.irبا انتخاب گزینه "آزمون های من" لیست آزمونهای
شما نمایش داده میشود.

 )2در صفحه آزمونهای من ،شما میتوانید لیست کلیه آزمونهای قبلی و همچنین آزمونهای فعال را مشاهده نمائید.

قسمت شماره ( )1در تصویر باال ،آزمونهایی که شما قبال در آنها شرکت کردهاید را نشان میدهد.
قسمت شماره ( )2در تصویر باال ،آزمونهایی که شما در زمان مقرر ،موفق به شرکت در آنها نشدهاید را نشان میدهد.
قسمت شماره ( )3در تصویر باال ،آزمونهایی که دارای اعتبار زمانی میباشند و شما می توانید در آنها شرکت نمائید را نشان میدهد.
برای انجام آزمون ،بر روی گزینه "شروع آزمون" کلیک نمائید.
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 )3در صفحه زیر،اطالعات دقیق آزمون انتخابی نمایش داده خواهد شد .پس از اطمینان و آمادگی برای شروع آزموون ،بور
روی دکمه "شروع آزمون" کلیک نمائید.
دقت نمائید که بعد از این مرحله ،زمان سنج آزمون برای شما فعال خواهد شد و امکان انصراف از شروع آزمون وجود نخواهد داشت.

 )4در صفحه زیر ،آزمون شما فعال و زمان سنج در باالی صفحه ،زمان باقیمانده تا پایان آزمون را به شما نمایش میدهد.
از لیست سمت راست صفحه می توانید به طور مستفیم بر روی شماره سوال مورد نظر کلیک نمائید تا سوال مربوطه نمایش داده شود.
نکته :در صورتی که زمان آزمون برای شما به اتمام برسد،دیگر قادر به پاسخگویی به سواالت نخواهید بود و آزمون بهصورت
خودکار خاتمه مییابد.
 )5در صوورتی کووه زودتور از زمووان موورد نظوور تمایو بووه اتموام آزمووون داشوتید ،موویتوانیود بووا کلیوک بوور روی گزینووه
"پایان آزمون" به آزمون خاتمه دهید.

نکته :در صورتی که بعد از شروع آزمون به هر دلی دسترسی به اینترنت شما قطع و وص شود و یا سایر موارد ماننود آن
بهوجود بیاید ،میتوانید با سیستم دیگری در همان لحظه به سامانه وص شوید و آزمون را ادامه دهید.
 )6بعد از پایان اعتبار فعال بودن آزمون ،کارنامهها صادر میگردند و شما میتوانید با مراجعه به قسمت " آزمون های من"
کارنامه خود را دریافت و مشاهده نمائید.
موفق باشید.
واحد اجرای آزمون
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