
زمون آختبار مجازی 
 
 شیوه نامه آ

زمون  ک تبی آختبار بصورت مجازی و آز طرق زیر برگزآر می شود  -1
 
 . آ

موزآن -2
 
پ  نرم آفزآر شماره تلفن همرآه خود که متصل به 11/6/99 ا تاریخباید ت محترم کارآ

 
باشد رآ به وآحد  وآتس آ

پ کهآختبار در کانون آعالم نموده و در گروه  دبیرخانه
 
خط مربوطه باید به نام  . آعالم می شود عضویت یابد  وآتس آ

موز ثبت شده باشد و آرسال پاسخ نامه صرفًا آز همین خط تلفن همرآه قابل پذیرش آست 
 
 . کارآ

موزآن محترم باید برنامه های آسکن   -3
 
 pdfو آجرآ کننده ی  فایل های پ ی دی آف ( scanerیا  cam scanمانند ) کارآ

 .در تلفن همرآه خود نصب نمایند  رآ (  Adobe readerمانند (

زمون بر  -4
 
موزآن محترم باید در ساعتی که آ

 
پ گز کارآ

 
حضور غیاب در ساعت مقرر . حضور یابد آر می گردد در گروه وآتس آ

 .صورت می گیرد

موزآن محترم باید پ pdfفایل  -5
 
موزآن محترم آرسال شده ، کارآ

 
زمون برآی کارآ

 
اسخ نامه رآ به تعدآد مورد پاسخ نامه پیش آز آ

قید مشخصات یا آمضای پاسخ نامه یا قید نام در برگ پاسخ . نیاز خود پرینت گرفته  و قسمت مشخصات رآ تکمیل نمایند 

 . آبطال پاسخ نامه می شود ممنوع بوده و سبب نامه در غیر آز موآرد مشخص شده 

 مربوط به هر سوآالت  -6
 
موزآن محترم باید . بارگزآری می شود  pdfصورت فایل در ساعت مقرر آمتحانی بزمون آ

 
و کارآ

ن  pdfدر پاسخ نامه آی که فایل سوآالت رآ در مدتی که آعالم می شود 
 
قیقه د 5سال شده مک توب نموده و ظرف مدت آر آ

زمون 
 
قای شهاب  69113544166فایل آسکن شده رآ برآی شماره های پاسخنامه رآ آسکن کرده و  بعد آز پایان آ

 
                جناب آ

قای یزدآنی 69155145115و
 
توجه فرمائید که تصویر آسکن شده خوآنا و محتوی تمام متن پاسخ  .آرسال نمایند جناب آ

برگ پاسخ  در همه برگها مشخصات در محل مشخص شده قید ودر صورتی که پاسخ نامه در چند برگ باشد . نامه  باشد 

 .و تصاویر بصورت مجموعه تمامًا در یک فایل آرسال شود  دهنامه باید شماره گذآری ش

 . پاسخ نامه باید بصورت خوآنا و با خودکار مشکی تکمیل شود  -1

و نیز پاسخ نامه های فاقد مشخصات و یا دآرآی نشان و  پاسخ نامه های  ی که خارج آز زمان مقرر آرسال شده باشند ، -1

 . آعتباری نخوآهد دآشت  عالمت آضافه

موزآن محترم باید برگ آصلی پاسخ نامه آی که آرسال دآشته آند رآ در تاریخ  -9
 
 . نمایند تحویل کانون  به21/6/99 کارآ

 . شده هردو برگ آز آعتبار ساقط آست  پاسخ  تحویل  آرسال شده و برگپاسخنامه در صورت آختالف بین برگ  -16

زمون  -11
 
پ کمیسیون بصورت آنتخابی با تع، در زمان آ

 
موزآن آز طریق تماس تصویری وآتس آ

 
 آرتباط برقرآر دآدی آز کارآ

زمون مطلع خوآهد شد  می کند
 
موز در زمان آ

 
موز آضافه  در  مدت زمان تماس. و آز صحت حضور کارآ

 
زمون کارآ

 
مدت آ

زمون خوآهد بود .  محاسبه می شود
 
 . عدم پاسخ به تماس بمنزله عدم حضور در آ

موزآن محترم فا  -12
 
موزی تحویل شود . یل آسکن شده رآ در آختیار خود دآشته باشند کارآ

 
 . در صورت آعالم کمیسیون کارآ



موز با مشکل موآجه شود -13
 
زمون یا آرسال پاسخ نامه به هر دلیل کارآ

 
 69113544166شماره های با  چنانچه در زمان آ

قای شهاب 
 
قای یزدآنی 69155145115 و  جناب آ

 
 . تماس برقرآر نمایند  جناب آ

 ل موآجه گردید ،در همان زمان باید آز  طریق آیمیل به نشانیدر صورتی که آرسال پاسخ نامه با مشک -14
yazdani_law@yahoo.com    یاyazdanilawyer.2018@ gmail.com  آرسال  61133321212فاکس به شماره

زمون آست . صورت پذیرد 
 
 . در پایان مدت عدم آرسال پاسخ نامه به منزله عدم شرکت در آ

زمون آز طریق مجازی برگزآر  می -15
 
موزآن محترم توجه دآشته باشند چون آ

 
شود تدآبیر الزم در خصوص برقرآری  کارآ

 . و تلفن همرآه جایگزین آقدآم نماید ( تلفن همرآه مناسب )آینترنت پرسرعت و دسترسی به آبزآر 

mailto:yazdani_law@yahoo.com

