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 شما ابتدای مسیر، که  یسیآزمون مهارت انگل نیو قوان یمسائل فن در مورد میخواه ی. ما مدیخوش آمد یشرق ترانهیدانشگاه مد به

 .میبه شما ارائه ده یدهد ، اطالعات مهم یشکل م را EMU در 

       برنامه قیشود ، به صورت مصاحبه از طر یبرگزار م نیبصورت آنال 2020اکتبر  7و 6-5ما که  یسیآزمون مهارت انگل ✔

Microsoft Teams  شود یرگزار مب. 

 ریز نکیل قیاز طر دیتوان یمشما  ✔ 

-online-sinavi-yeterlik-tps://fleps.emu.edu.tr/tr/haberler/duyurular?pid=114&t=cevrimiciht

sample-exam-proficiency دیکن دایپ ینمونه آزمون دسترس نیبه ا. 

مطالعه کرده و با استفاده از آنها ،  ریز لینک یرو کیرا با کل یما در مورد اطالعات فن هیکه اطالع دیحاصل کن نانیلطفا اطم ✔

 .دیشو Microsoft Teams قبل از روز آزمون وارد برنامه دیبا

 یفن پشتیبانی

 1که امروز ) نیامتحان آنال یاتاق ها نکیو با استفاده از ل دیشو Microsoft Teamsوارد برنامه  دیشرکت در آزمون ، با یبرا ✔

 .دیشود ، در زمان آزمون مشخص شده حضور داشته باش ی( بعد از ظهر منتشر م2020اکتبر 

ما به اتاق آزمون  انیرسد ، توسط مرب یزمان امتحان شما فرا م یدهند و وقت یامتحان قرار م یاتاق انتظار برا کی در را شما ✔

 .(دینباش صورت لطفا نگران نیداشته باشد ، در ا ریتأخ قهیدق 10-5 یفن لیشد. )ممکن است به دال دیدعوت خواه

 شود. یو ضبط م دیطول خواهد کش قهیدق 30تا  15 نیامتحان شما از زمان اعالم شده ب ✔

ا صورت ، امتحان شم نیا ری. در غدیکن یرویپ نجایمندرج در ا نیو از قوان دیرا داشته باش ریز طیشرا دیبا شما ، امتحان طول در ✔

 شود. یلغو م ایمعتبر نخواهد بود و / 

 امتحان یبرا یهمراه خود قبل از فراخوان جدیدعکس معتبر و با گذرنامه  ای شناسنامه داشتن 

 تماس هنگام فراخواندن به اتاق امتحان رشیذپ ⮚

 شود. یوجه پوشانده نم چیشما به ه کروفونیو م نیامتحان ، دورب انیتا پا نیآنال امتحان اتاق به ورود لحظه از ⮚

 شود یم دهیروشن است و چهره شما به وضوح د دیده یکه در آن امتحان م یطیمح ⮚

نشان  نیآن را به وضوح به دورب دار صفحه عکس دیل شد ، باوار مورد شناسنامه / گذرنامه خود ساز شما د یوقت ⮚

 .دیده

 بود دیکه در طول امتحان در آن خواه یاتاق در بودن تنها ⮚

 بتواند باالتنه و دستان شما را از کمر به باال نشان دهد. نیتا دورب دینیحرکت بنش یب⮚

  نهیمزاحم در پس زم زیصدا و نو و سر بدون ⮚

 کاله ای یرنگ نکی، ع یآفتاب نکیمانند هدفون ، ع یجانب لوازم از نکردن استفاده ⮚

 شود( یامتحان شما لغو م  ,شما نترنتی)در صورت قطع ارتباط ا دیداشته باش یقو ینترنتیاتصال ا کی دیشما با ⮚

 انهی، را یلوح انهی، را iPad)تلفن همراه ،  یگرید یکیالکترون لهیوس چی، ه کروفونیو م نیدورب یدارا دستگاه جز به ⮚

 و ...( در اتاق وجود ندارد.

https://fleps.emu.edu.tr/tr/haberler/duyurular?pid=114&t=cevrimici-yeterlik-sinavi-online-proficiency-exam-sample
https://fleps.emu.edu.tr/tr/haberler/duyurular?pid=114&t=cevrimici-yeterlik-sinavi-online-proficiency-exam-sample


 دیخود بلند نشو یجا از ⮚

 ننمایید. تالشتقلب  یبرا وجه چیبه ه ⮚

دهند که  یبه ما اطالع م انیشود و مرب یتکرار م گریبار د 2در هنگام فراخواندن به امتحان ، تماس  ییپاسخگو عدم صورت در ✔

 .دیبار تماس، در آزمون شرکت نکرده ا 3پس از 

 .دیاز اتاق خارج شو "LEAVE “  دکمه یرو کیبا کل دیامتحان شما تمام شد ، با یوقت ✔

 شود. یگرفت اعالم م دیخواه زییکه در ترم پا یصفحه وب به عنوان کد درس نیآزمون شما در ا جینتا ، امتحان از بعد ✔

 .دیسر و کار داشته باش یگریشخص دبا  ای دیسیبنوی زیچ دینبا شما ، امتحان طول در ✔

 لیمیا  epsassist@emu.edu.trبه  یکیپست الکترون قیاز طر دیتوان یال ، موهرگونه س ایو  شتریکسب اطالعات ب یبرا

 .دیارسال کن

 .میکن یم تیموفق یشما آرزو یبرا
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