اطالعیه دستورالعمل آزمون رادیو آماتوری درجه ( 3مبتدی) و درجه ( 2عمومی) به صورت الکترونیکی
ثبت نام کنندگان محترم آزمون رادیوآماتوری
 -1با تشکر از استقبال و ثبت نام عالقمندان به فعالیت در حوزه ارتباطات رادیویی در شاخه رادیوآماتوری ،همانگونه که مطلعید زمان
ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان شرکت در آزمون رادیو آماتوری در سطوح مبتدی و عمومی ،نهایتاً در تاریخ پانزدهم دی ماه به
اتمام رسید و متعاقب آن ،آزمون آزمایشی رادیو آماتوری صرفا به منظور آشنایی با سامانه الکترونیکی آزمون و روش ورود به آزمون
آزمایشی ،روز شنبه مورخ  52بهمن با موفقیت برگزار گردید.
 -5فهرست متقاضیان در هریک از سطوح دوگانه آزمون ،از طریق پایگاه اطالعرسانی سازمان به آدرس  www.cra.irو در بخش
"خدمات الکترونیک ،سامانه ثبت نام در آزمون رادیوآماتوری" قابل رویت است.
 -3به آگاهی میرساند آزمون اصلی رادیو آماتوری روز سه شنبه مورخ ( 99/15/02از ساعت  9صبح لغایت  15بعدازظهر) در سطوح
دوگانه فوقالذکر برگزار خواهد شد .با ذکر و توجه به این نکته که راس ساعت  15آزمون غیرفعال می گردد لذا آخرین ساعت جهت
آغاز آزمون ساعت  11خواهد بود و چنانچه داوطلبی بعد از این ساعت ،آزمون را آغاز نماید مسئولیت عدم دستیابی به تمامی مراحل
آزمون برعهده وی خواهد بود.
 -4پیامک اطالع رسانی متعاقبا عالوه بر مسیر اصلی اطالعرسانی یعنی پایگاه اطالعرسانی سازمان (به شرح بند  5فوق) ،به متقاضیان
که ثبت نام آنها تایید شده است ،ارسال خواهد شد.
 -2متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون به شرح بند )5این اطالعیه؛ در زمان تعیین و اعالم شده برای آزمون با استفاده از کلمه عبور و
رمز عبوری که پیشتر از طریق اطالعیه سازمان دریافت داشتهاند(کلمه عبور :کد ملی و رمز عبور ،(153421 :نسبت به ورود به سامانه
مذکور اقدام و در آزمون شرکت نمایند.
توجه :در صورتیکه رمز عبور در هنگام آزمون آزمایشی توسط متقاضی تغییر یافته داده شده است ،متقاضی باید با همان کلمه عبور
تغییر یافته وارد سامانه شود.
 -2آزمون فقط از طریق مرورگر کروم قابل اجرا می باشد .لذا چنانچه مرورگر  google chromeبر روی سیستم خود ندارید ،آن را
در سایت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به آدرس  http://ictfaculty.irو از طریق مسیر زیر دانلود و نصب نمایید.
برنامه های مورد نیاز جهت حضور در دوره های آنالین

سامانه الکترونیکی آموزش

آموزشهای کوتاه مدت

آموزش و پژوهش

 -1متقاضیان با ورود به آدرس  https://stt.ictfaculty.ir/IdeaLMS/Loginو درج نام کاربری (کدملی) و رمز خود ( )153421وارد پنل
کاربری شده و نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایند .سپس در سمت راست صفحه با انتخاب اولین زیرشاخه با عنوان «آزمون کتبی/تستی
رادیو آماتوری» وارد اولین آزمون شوند .پس از مطالعه توضیحات ارائه شده درخصوص آزمون« ،آغاز پاسخ دهی» را انتخاب نمایند.
تذکر  :1توجه نمایید که انتخاب گزینه  Backو بستن پنجره در طول آزمون مجاز نبوده و منجر به ثبت ناقص خواهد شد.
تذکر  :2در طول آزمون قادر به مرور و بازگشت به سئواالت قبل خواهید بود.

 -7مدت زمان تعیین شده برای آزمون کتبی/تستی 42 ،دقیقه و به محض آغاز آزمون ،زمان باقیمانده به صورت کاهنده به متقاضی
نشان داده میشود .متقاضی در حین فرآیند شمارش معکوس میتواند کلید خاتمه آزمون را انتخاب نماید؛ در غیر اینصورت با پایان
زمان آزمون(سپری شدن  42دقیقه) ،آزمون کتبی/تستی خاتمه یافته و متقاضی مجاز به ادامه فعالیت در سامانه آزمون نخواهد بود؛
تبصره :دسترسی ویرایش پاسخ ثبت شده و یا پاسخ دهی به تمام سواالت برای آزمون دهنده در مدت زمان آزمون فراهم است.

 -8پذیرفته شدگان آزمون رادیوآماتوری ،آن دسته از شرکت کنندگان هستند که حدنصاب تعیین شده در هر دو آزمون کتبی/تستی و
عملی /مورس(شنیداری و نوشتاری) را کسب نموده باشند.
 -9در صورت مردود شدن و یا عدم شرکت در آزمون مورس (نو شتاری یا شنیداری) ،نتیجه آزمون کتبی  /ت ستی نیز
ملغی بوده و داوطلبان می بایست بر اساس اطالعیه های بعدی سازمان ،مجدداً در هر دو آزمون کتبی /تستی و مورس
شرکت نمایند.
 -10برای تایپ کد مورس در پاسخنامه فقط از " "." ، "-و فاصله ،مطابق زبان بین المللی مورس و تعاریف آن استفاده شود.
 -11در پایان هر آزمون ،سامانه با توجه به پاسخهای ثبت شده ،پاسخنامه را تصحیح و امتیاز کسب شده متقاضی (بدون احتساب نمره
منفی) را بالفاصله نمایش میدهد.
 -15سواالت آزمون شنیداری متقاضیان درجه  3با سرعت  2کلمه در دقیقه و متقاضیان درجه  5با سرعت  13کلمه در دقیقه تهیه شده
است.
 -13آزمون رادیو آماتوری متشکل از دو آزمون کتبی /تستی و تشریحی مورس ( شامل :نوشتاری و شنیداری) می باشد.
 -14آزمون کتبی /تستی شامل  30سوال  4گزینه ای (زمان پاسخگویی  42دقیقه پیوسته) می باشد.
 -12حداقل امتیاز برای قبولی در آزمون کتبی /تستی ،ثبت  51پاسخ صحیح از  30سوال میباشد.
 -11آزمون تشریحی مورس شامل  2سوال نوشتاری (زمان پاسخگویی  4دقیقه پیوسته) و  2سوال شنیداری (زمان پاسخگویی  8دقیقه
پیوسته) می باشد.
 -17حداقل امتیاز برای قبولی در آزمون نوشتاری و شنیداری  3پاسخ صحیح از  2سوال می باشد.
 -18پس از اتمام آزمون کتبی/تستی ،پاسخنامه بصورت خودکار تصحیح و نتیجه ی آزمون اعالم می شود .در صورت مشاهدهی وضعیت
" قبول" پس از انتخاب کلید "خروج" وارد آزمون "نوشتاری مورس" شوید.
 -19در صورت مشاهدهی وضعیت " قبول" در آزمون "نوشتاری مورس" ،پس از "تست صدا" وارد آزمون "شنیداری مورس" شوید.
 -50مرحله «تست صدا» صرفاً برای اطمینان از صحت عملکرد مناسب سیستم صوتی است .در صورتیکه صدای بوق ممتد را می شنوید
عملکرد سیستم صوتی مناسب و می توانید در بخش آزمون شنیداری مورس شرکت نمایید .در غیراینصورت تا پایان مهلت زمانی
شرکت در آزمون می توانید مشکل را رفع و مجدداً «تست صدا» را انجام دهید.
توجه :برای پا سخگویی به سواالت مورس ( نو شتاری یا شنیداری) فقط از طریق رایانه شخ صی یا لب تاپ امکان
پذیر می باشدد .تحت هیچ عنوان از گو شی تلفن همراه یا تبلت ا ستفاده ن شود .مسدووییت عدم توهه ،برعدده
متقاضی خواهد بود.
 -51مشاهدهی وضعیت " مردود" در هر مرحله از آزمون به معنای اتمام آزمون بوده و شرکت کننده مجاز به ادامهی آزمون نخواهد بود.
تذکر  :3چنانچه بطور اشتباه و بدون رعایت ترتیب انتخاب زیرشاخه های آزمون ،وارد آزمونهای بعد شوید ،سامانه به شما پیغام خطای مذکور
را اعالم می نماید .در اینصورت گزینه «بستن آزمون» در انتهای صفحه را انتخاب نموده و سپس وارد زیرشاخه صحیح شوید.
تذکر  :4در صورت بروز هرگونه مشکل پیش بینی نشده سیستمی مانند قطعی برق ،قطعی ارتباط اینترنتی و  ...می توانید در مهلت آزمون
مجدداً وارد زیرشاخه آزمون ناتمام شده و ادامه پاسخ دهی را انجام دهید .الزم بذکر است ،در تمامی آزمونها در صورتیکه «اتمام پاسخ دهی»
توسط متقاضی زده شده باشد ،امکان بازگشت به آزمون وجود ندارد.
شماره های پاسخگویی421- 44441624- 44444515 -44464344 – 44462656 - 44446641 – 44445414 :

 -22ا سامی ندایی پذیرفته شدگان در آزمون ،حداکثر ظرف  22ساعت کاری به صورت تجمیعی بر روی سایت سازمان به
نشانی ایکترونیکی  www.cra.ir؛ "خدمات ایکترونیک ،سامانه ثبت نام در آزمون رادیوآماتوری " منتشر خواهد شد.

 -22آن دسته از شرکت کنندگان در آزمون که اسامی خود را در فدرست پذیرفته شدگان مشاهده می کنند ،الزم است تا
به پایگاه اطالع ر سانی سازمان به آدرس اینترنتی فوق ،بخش" میز خدمت ،ارائه مجوزهای مربوط به خدمات رادیویی
 ،صدددور گواهینامه رادیو آماتوری " مراهعه و مدارک الزم را حداکثر ظرف مدت  4ماه از تاریخ آزمون تدیه و ارسددا
نمایند.
 -24در صورت درخواست شرکت کننده متقاضی برای تجدید نظر در نتیجه آزمون ،الزم است تا نسبت به ثبت درخواست
خود در پایگاه اطالع ر سانی سازمان به ن شانی ایکترونیکی  www.cra.irبخش "خدمات ایکترونیک /سامانه ثبت نام
آزمون رادیوآماتوری" (با ا ستفاده از کد پیگیری) اقدام نمایند .سازمان متعاقباً برا ساس نتایج آزمون ،برر سی و اقدام
الزم به عمل خواهد آورد و از نتیجه متقاضی را مطلع خواهد نمود.

