
 

 آزمون ورودی غیر حضوری  فهرست سواالت متداول

 داوطلبان ورودی حوزه های علمیه خواهران

 

  زمان برگزاری آزمون دقیقا چه زمانی است؟ .1

 خواهدبود.1400ماه  مرداد 23 شنبهروز  ۹ساعت  ،زمان برگزاری آزمون 

  با توجه به برگزاری غیرحضوری و مشکالت غیرمترقبه امکان افزایش مدت پاسخگویی نیست؟ .2

  دقیقه است اما با توجه به در نظرگرفتن نکات فوق برای  ۹0مدت پاسخگویی آزمون در حالت حضوری

 دقیقه بیشتر در نظر گرفته شد. 20آزمون غیرحضوری 

 آیا آزمون، نمره منفی هم دارد؟ .3

 .خیر نمره منفی ندارد 

 نشانی اینترنتی صفحه ورود به آزمون غیر حضوری چیست؟ .4

  https://pq.whc.ir 
 نام کاربری و رمز عبور برای سامانه آزمون چیست؟ .5

  کد ملی همان شخص می باشد. و کلمه عبور نیز کد رهگیری یا همان کد ثبت نام کاربری برای هر داوطلب

رقمی است که در زمان نام نویسی به هر داوطلب اختصاص داده  11نام می باشد. )کدثبت نام همان کد

 شده است(

  برای ورود به سامانه،  رمز عبور، کد رهگیری است؛ کد رهگیری را پاک کرده ام. امکان بازیابی هست؟ .6

 بله؛ کد رهگیری را همین حاال از نشانی 

(http://register.whc.ir/epayment/RecoveryVouchers.aspx   ).مجددا دریافت بفرمایید  

  است.در صفحه ورود به سامانه آزمون نیز دکمه دریافت کدرهگیری تعبیه شده 

 .همچنین قبل از روز آزمون برای دریافت کد رهگیری می توانید از مدرسه محل ثبت نام کمک بگیرید 

 چگونه می توانم با صفحه ورود به سامانه آزمون آشنا شوم؟ .7

   از طریق لینک زیر فیلم آموزشی سامانه آزمون را دریافت نمایید. حجم فیلمMB 4.۹  

/http://www.whc.ir/system/file78b6bbffb16۹6d30۹da2b3f4a884b3۹0mp.4  

  در آزمون غیر حضوری را ندارم؛ چه کار کنم؟ کانات شرکتام .8

  طبق اعالم قبلی حضوری را ندارندامکان شرکت در آزمون به صورت غیرداوطلبانی که به دلیل داشتن عذر موجه 

با مرکز آزمون انتخابی خود هماهنگی الزم را به عمل آورند. تا در مورد شیوه برگزاری تا قبل از آزمون الزم است 

 )فهرست، نشانی و شماره تماس مدارس علمیه خواهران دسته از افراد تصمیم گیری الزم صورت گیرد.آزمون این 

 (را از لینک زیر دریافت نمایید.

/http://www.whc.ir/system/file377dddbdb3146bd0bb421d324f1a8e0a.pdf  

  برای شرکت در آزمون غیرحضوری چه امکانات و نکاتی مد نظر است؟ .9

  برای شرکت در آزمون داشتن اینترنت پرسرعت و نسخه به روز مرورگر گوگل کروم الزم است؛ همچنین

حاصل  چنانچه از لپ تاپ یا تبلت یا تلفن همراه استفاده می فرمایید از داشتن شارژ باتری کافی اطمینان

https://pq.whc.ir/
http://register.whc.ir/epayment/RecoveryVouchers.aspx
http://www.whc.ir/system/file/78b6bbffb1696d309da2b3f4a884b390.mp4
http://www.whc.ir/system/file/377dddbdb3146bd0bb421d324f1a8e0a.pdf


 100فرمایید. در مورد حجم اینترنتی مصرفی نیز حجم زیادی نیاز نیست چراکه حجم اینترنت مصرفی 

مگابایت هم نخواهد شد اما به هر حال الزم است از داشتن زمان و حجم بسته اینترنتی تا پایان آزمون 

 اطمینان حاصل فرمایید.

 ت؟برای ورود به آزمون نیاز به چه نوع نرم افزاری هس .10

 را « گوگل کروم»نسخه به روز شده مرورگر  در گوشی موبایلباید نرم افزار خاصی نیست فقط  نیاز به

یا به روز  وارد شده و دریافت« بازار» اپلیکیشنجهت تهیه این نرم افزار از لینک زیر به داشته باشید.

  https://cafebazaar.ir/app/com.android.chromeنمایید. لینک:  رسانی

  .همچنین در سیستم های خانگی یا رایانه همراه نیز از لینک زیر دریافت یا به روز رسانی نمایید

gle.com/chromehttps://www.goo/   

 با هر نوع گوشی تلفن می توان وارد آزمون شد؟ .11

  به  4با اکثر گوشی های هوشمند امکان شرکت وجود دارد ولی در گوشی های هوشمند قدیمی )اندروید

 پایین( امکان دارد با مشکل مواجه شوید.

  نتایج آزمون کی اعالم می شود؟ .12

  اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.در اولین فرصت بعد از دریافت و تکمیل نتایج 

قطع شد و...( از سامانه خارج خاموش شد، اینترنتم  آزمون به دلیل مشکلی )مثال گوشی اگر حین .13

  چکار کنم؟ شدم

 سعی در برطرف  تا پایان زمان آزمون می توانید به آزمون برگردید و ادامه دهید. لذا با حفظ خونسردی

 کردن مشکل بفرمایید و سریعا به صفحه آزمون برگردید و ادامه دهید.

  در زمان آزمون احتمال زیاد دارد که برق منطقه ما قطع شود چه کار کنم؟ .14

  اگر امکان برگزاری از طریق تلفن همراه ندارید در این خصوص قبال با مرکز آزمون خود هماهنگی الزم را

 فهرست، نشانی و شماره تماس مدارس علمیه خواهران( به عمل آورید.)

 از داوطلبان غیر ایرانی هستم کد ملی ندارم؛ برای ورود به سامانه آزمون نام کاربری چی بزنم؟  .15

  فرمایید.به جای کد ملی از کد موقت جامعه المصطفی استفاده 

 در پناه ایزد منان موفق باشید

 مدیریت سنجش و پذیرش

 1400 تابستان

https://cafebazaar.ir/app/com.android.chrome
https://www.google.com/chrome/

