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 دانشگاه فردوسی مشهد (TELP-iBTدستورالعمل اجرای آنالین آزمون زبان انگلیسی )

 

 موارد مورد نیاز: 

 کم و میکروفون(تاپ )یا کامپیوتر شخصی در صورت داشتن وبلپ 

 گوشی تلفن همراه هوشمند 

 افزار نرمAnyDesk 

 افزار نرمSkype 

  اپلیکیشنGoogle Meet 

 در شخصی  پست الکترونیکGmail 

  شبکۀ اینترنت پرسرعت  دودسترسی به 

 مالحظات پیش از آزمون: 

 افزار بایست نرمدهنده میآزمونAnyDesk تاپ خود نصب نموده و آدرس دسترسی به را روی لپ

 آزمون قرار دهد.دسکتاپ خود را در اختیار مراقبان 

 بایست نرم افزار دهنده میآزمونSkype حساب کاربری تاپ خود نصب نموده و دارای را روی لپ

 باشد. Skypeدر  شخصی

 بایست اپلیکیشن دهنده میآزمونGoogle Meet  را روی گوشی تلفن همراه هوشمند خود نصب

 باشد. Gmailدر  پست الکترونیک شخصینماید و دارای 
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 استفاده  دو شبکۀ اینترنت پرسرعت جداگانهتاپ از دهنده برای تلفن همراه و لپزم است که آزمونال

 نماید تا در صورت قطعی یکی از آنها، دیگری وصل باشد. 

 بایست پیش از آغاز آزمون با دوربین کلیه فضای اتاق محل آزمون را به رؤیت آزمون دهنده می

 مراقبان آزمون برساند.

  اتاق آزمون باید خالی از حضور سایر افراد باشد.فضای 

 توسط  چهره وی، میز و در ورودی اتاق آزموناستفاده کند تا  دو دوربیندهنده باید حداقل از آزمون

موظف است در هنگام آزمون، بوسیلۀ لپ تاپ  مراقبان آزمون در هر لحظه قابل رؤیت باشد. وی

یلۀ گوشی تلفن همراه هوشمند خود )در کنار خود به و بوس Skype)در روبروی چهره( از طریق 

، Google Meet( از طریق 1طوریکه فضای اتاق و میز وی قابل رؤیت مراقبان باشد، مانند شکل 

 Skypeصدا و تصویر خود را در اختیار مراقبان قرار دهد. الزم به ذکر است که لینک جلسۀ 

 هنده خواهد رسید.دقبل از آزمون، به اطالع آزمون Google Meetو

 دهنده باید از کیفیت صدا، تصویر و مشاهده فایل نشر شده قبل از شروع آزمون، مراقبان و آزمون

 آزمایشی اطمینان حاصل کنند.

 اندازی کند، آزمون نتواند دوربین و سایر الزامات را راه دقیقه ۱۰بعد از دهنده در صورتیکه آزمون

نام کند. لذا ضروری است که وی، مهارت الزم برای استفاده ثبتملغی شده و داوطلب باید دوباره 

 از کامپیوتر را دارا باشد.

 مالحظات حین آزمون:

 دوباره  دیداوطلب باآزمون ملغی شده و در محل کار باشد. در غیر اینصورت  نباید دهندهآزمون

 .دکن نامثبت

 نشودها باید مشخص باشد و از هندزفری استفاده گوش، در طول زمان برگزاری آزمون. 

های خود و عدم استفاده از هندزفری را به رؤیت تبصره: بانوان شرکت کننده در آزمون ملزم هستند گوش

 مراقب خانم برسانند.

 .در طول برگزاری آزمون لب خوانی یا زمزمه ممنوع است 
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  شکلی تخلف است و پیگرد قانونی دارد.دانلود یا عکسبرداری از آزمون به هر 

  اگرAnyDesk .به دلیلی قطع شود، آزمون لغو خواهد شد 

 داوطلب تاپ و تلفن همراه(، آزمون ملغی شده و در صورت قطع شدن اینترنت )قطع همزمان لپ

 . دکن نامدوباره ثبت دیبا

 مواد و زمانبندی آزمون:

  های زیردقیقه است. این آزمون نمره منفی ندارد و دارای بخش ۷۵حدود  TELP-iBTزمان کل آزمون 

 باشد:می

 نمره زمان )دقیقه( تعداد سؤال بخش

 ۳۰ ۱۰-۱۵ ۳-۶ *)مصاحبه( شنیداری-گفتاری

 ۴۰ ۲۵ ۴۰ ساختار و عبارات نوشتاری

 ۳۰ ۳۵ ۳۰ خواندن و درک مطلب

 
نهایی مورد تأیید نبوده و کارنامه صادر  ۀباشد، نمر ۱۰در صورتیکه نمره کسب شده در این بخش کمتر از  *

  نخواهد شد.

 شود:تخلفاتی که منجر به لغو آزمون می

 دهنده از کادر دوربینخارج شدن آزمون 

 قطع کردن دوربین و یا قطع کردن صدای میکروفون 

  قطع کردنAnyDesk 

 نگاه کردن به نقاطی غیر از صفحه کامپیوتر 

 استفاده از هندزفریها و پوشاندن گوش 

 باز کردن  -مایز( کردن پنجره مرورگر)مینی کوچک –بستن پنجره مرورگر -خاموش کردن سیستم

 های دیگراستفاده از برنامه -تب دیگر
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 حضور در محل کار 

 کردن پیوسته متونیا زمزمه های غیرضروریکردنصحبت 

  به هر نحویصحبت کردن با شخصی دیگر 

 ورود افراد دیگر به اتاق 

 استفاده از کتاب، جزوه یا هر منبع درسی دیگر 

 بند هوشمند، یا هر وسیله الکترونیکی دیگراستفاده از موبایل، دستبند و مچ 

 برداری و خواندن متونیادداشت 

دهد قبل از شروع آزمون در لینکی که اداره ثبت نام در اختیار شما قرار می نیم ساعتمهم: حتماً 

 حاضر باشید. 

 

 
 در محل آزمون نیدورب ۲طرز نصب : ۱شکل 

 که چهره شما را واضح نشان دهد. یلپ تاپ روشن باشد طور نیدورب. ۱

شما را کامل نشان دهد.  زیم یشما از پهلو رو گوشی تلفن همراه ن  یکه دورب یطور دینیبنش واریپشت به د. ۲

 روشن باشد. دیتا آخر آزمون با نیدورب نیا

۴ 


