آیین نامه برگزاری آزمون هماهنگ آنالین سال تحصیلی 0911 -0011
ویژه دانشآموز
قبل از برگزار ی آزمون
.1

آزمونها در اپلیكیشن ،از ساعت  11صبح روز آزمون ،طبق برنامه آزمون هماهنگ فعال میشود و با پرداخت هزینه هر
آزمون هماهنگ در اپلیكیشن میتوانید در آن آزمون شركت نمایید.

.2

در صورتی كه مدرسه شما ،اقدام به خرید هر یك از آزمون های هماهنگ كرده است ،به موارد زیر دقت نمایید:


نام كاربری و رمز عبور خود را از مدرسه دریافت كرده و در اپلیكیشن ،قسمت "

" " ،قسهمت اطالعهات كهاربری" ،

قسمت "اطالعات همگام سازی با مدرسه" وارد نمایید تا برای شركت در آزمونهای خریداری شهده توسهط مدرسهه،
نیازی به پرداخت هزینه نداشته باشید و برای استفاده از سایر سرویسها از  %21تخفیف برخوردار شوید.


با توجه به اینكه زمان شروع و پایان آزمون شما به مدرسه گزارش میشود ،آزمون را در زمان اعالم شده از طرف
مدرسه شروع كنید.

.3

در نظر داشته باشيد در هر مرحله آزمون هماهنگ فقط یك بار میتوانید شركت كنید.

.4

آزمون نمره منفی دارد و به ازای هر سه پاسخ غلط ،نمره یك پاسخ صحیح كسر میگردد.

هنگام برگزار ی آزمون
.1

در صورت قطع اینترنت در هنگام برگزاری آزمون به صورت اتوماتیك از اپلیكیشن خارج میشوید و با وصل شدن اینترنت
و ورود مجدد به اپلیكیشن ،زمان باقی مانده آزمون برای شما محفوظ خواهد بود.

.2

در هنگام برگزاری آزمون از پاسخگویی به تمام سواالت با استفاده از "نقشه آزمون" مطمئن شوید ،سپس "پایان آزمون" را
انتخاب كنید.

 .3توجه داشته باشید با انتخاب "پایان آزمون"  ،آزمون برای شما پایان یافته تلقی میگردد.
.4

توجه داشته باشید حتما میبایست "پایان آزمون" را انتخاب كنید در غیر اینصورت جزو شركت كنندگان محسوب نخواهید شد.

بعد از برگزار ی آزمون
.1

به محض پایان آزمون ،میتوانید در اپلیكیشن ،درصد عملكرد و نحوه پاسخگویی خود را در قسمت "گزارش" آزمون
هماهنگ مشاهده نمایید و از ساعت  13:31روز برگزاری آزمون پاسخنامه تشریحی و فیلمهای پاسخ در قسمت "گزارش"،
قسمت "بررسی سوال به سوال" در دسترس قرار میگیرند.

.2

از ساعت  21:31روز برگزاری آزمون ،میتوانید كارنامه آزمون ،روندنمای درسی و روندنمای مطالعاتی را در اپلیكیشن،
قسمت "گزارش" قسمت "آزمون هماهنگ" مشاهده نمایید.

 .3از ساعت  21:31روز برگزاری آزمون ،با مراجعه به كارپوشه ( با استفاده از نام كاربری و رمزعبور یا شماره تلفن همراه خود از
طریق سایت مرآت  (meraat.irعالوه بر مشاهده كارنامه و روندنمای آزمون ،میتوانید از وضعیت خود در هر واحد
یادگیر ی نیز مطلع شوید.

ویژه گروه علوم و معارف اسالمی متوسطه دو
دانش آموزان فقط از طریق مدرسه می توانند در آزمونهای وی هه علوم و معارف اسالمی شركت كنند .برای این منظور،
دانش آموزان پس از نصب اپلیكیشن و ثبت نام در رشته علوم انسانی ،بای ستی نام كاربری و رمز عبوری كه مدرسه در اختیار
آن ها قرار داده است ،را در قسمت "همگام سازی با مدرسه" وارد نمای ند تا بتوانند در آزمون هماهنگ ،به سواالت اصول
عقاید ،تاریخ اسالم ،اقتصاد (پایه یازدهم) و عربی وی هه علوم و معارف اسالمی پاسخ دهند.

ویژه دانشآموزان متوسطه یك
دانشآموزان عالقهمند به پاسخگویی به سواالت ر یاضی پیشرفته و علوم تجربی پیشرفته:
از شماره سوال  16تا ( 35به استثنای آزمون  1پایه هفتم «سوال  66تا  ، )»55سوالهای ریاضی پیشرفته و علوم تجربی پیشهرفته
مطابق با محتوای آزمون ،ویهه دانشآموزان عالقمند آورده شده است كه زمان پاسخگویی به آنها  31دقیقهه میباشهد .در صهورت
پاسخگویی ،عملكرد شما به صورت جداگانه گزارش میشود.

دانشآموزانی كه مدرسه آنها ،علوم تجربی را به صورت تفكیكی (فیز یك ،شیمی ،زمین ،ز یست) ارائه میدهند:
دانشآموزان این مدارس ،میبایست در آزمون هماهنگ ،به سواالت علهوم تجربهی تفكیكهی از شهماره سهوال  36تها ( 115بهه
استثنای آزمون  1پایه هفتم «سوال  56تا  )»115پاسخ دهند .در صورت پاسخگویی به این سواالت ،نیاز ی بهه پاسهخگویی بهه
سواالت علوم تجربی مقدماتی و پیشرفته نیست.

پشتیبـانی فنـی اپلیكیشن
مشکالت فنی خود را از طریق اپلیکیشن قسمت "
یا قسمت "از درس خواندن لذت ببرید" پشتیبان فنی "

" بخش "

" و ی ا سایت مرآت قسمت "تماس با ما" و

" مطرح نمایید.

