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 :تاريخ بازديد  :نام مرکز

 آدرس مرکز:

 

 :شهر -استان  

 بررسي: نتيجه

 

 

 وضعيت ارتباط اينترنت

 :توضيحات سرعت اينترنت : اينترنت : ارتباطنوع 

 وضعيت سيستم هاي کامپيوتري

 ..........عاملسيستم  .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........پردازندهمدل  تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMانميز ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده دتعدا

 ..........سيستم عامل .......... RAMميزان ..........کارت صدا  ..........مدل پردازنده تعداد

 .............تعداد کل سيستم هاي کامپيوتري

 حات:توضي

 صفحه نمايشوضعيت 

LED تعداد :    :)اينچ(اندازه    

LED تعداد :    :)اينچ(اندازه    

LED تعداد :    :)اينچ(اندازه    

LCD تعداد :    :)اينچ(اندازه    

LCD تعداد :    :)اينچ(اندازه    

LCD تعداد :    :)اينچ(اندازه    

CRT تعداد :    :)اينچ(اندازه    

CRT تعداد :    :)اينچ(اندازه    

CRT تعداد :    :)اينچ(اندازه    

 : LEDتعداد کل  

 

 : LCDتعداد کل 

 

 : CRTتعداد کل 

 توضيحات:

 ها Stationنام گذاري 

 براحتي شناسايي مي شود(در هنگام برگزاري آزمون ) بر اساس قاعده مشخص مي باشد  

 توضيح داده شد(علت نامگذاري از روي قاعده، ) بر اساس قاعده مشخص نمي باشد  

 به دليلي توضيح داده نشد: - بر اساس قاعده مشخص نمي باشد  
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 ز با روند اجراي آزمون )مراحل الزم در روزهاي  قبل آزمون  ، روز آزمون و در حين آزمون (وضعيت آشنايي مرک

 )توضيح داده شد( نامناسب   قابل قبول    مناسب است  

 به دليلي توضيح داده نشد: - نامناسب  

 ه بايد بر روي هر سيستم نصب شود:مرکز فوق با نرم افزارهاي مورد نياز براي آزمون ک وضعيت آشنايي

 )توضيح داده شد( نامناسب   قابل قبول   خوب   

 به دليلي توضيح داده نشد: - نامناسب  

 وضعيت شبکه

 IP Static         DC , ISA         Others   : توضيحات 

   Wireless           کابل کشي 

 وضعيت سالن آزمون

 :توضيحات نامناسب           قابل قبول         خوب   سالننور 

  در مانيتور نمي افتد نور          نور در مانيتور  مي افتد  اثر نور در مانيتور

 داراي ديد براي داوطلبان ديگر  مانيتورهاموقعيت 

 ديگرفاقد ديد براي داوطلبان   

 

  نامناسب           قابل قبول         خوب   ها Stationفاصله و چيدمان

  درحال ايجاد                   ندارد          دارد پارتيشن براي هر داوطلب

 :کفپوشنوع  نامناسب           قابل قبول         خوب   يت عايق صوت کفوضع

 نوع سيستم: نامناسب           قابل قبول         خوب   تهويهوضعيت سيستم 

 نوع سيستم: نامناسب           قابل قبول         خوب   رمايشيوضعيت سيستم س

 نوع سيستم: نامناسب           قابل قبول         خوب   گرمايي وضعيت سيستم

UPS و برق اضطراري   UPS دارد برق اضطراري             دارد 

  UPS    دارد برق اضطراري ن        ندارد 

 :UPSقدرت يا نگهداري ميزان 

 مجهز به دوربين مدار بسته مي باشد   امنيتي و کنترل سالن

 فاقد دوربين مدار بسته مي باشد  

 امكان ضبط و آرشيو تصاوير وجود دارد  

 امكان ضبط و آرشيو تصاوير وجود ندارد  

 تسلط به سالن از اتاق مديريت
 (دوربين مداربسته)بدون تجهيزات 

 ن وجود داردامكان کنترل و ديد نسبت به سال 

 امكان کنترل و ديد نسبت به سالن وجود ندارد 

 

 مكان مناسبي در نظر گرفته شده است   تامين امنيت وسايل شخصي

 مي باشدمكان مناسب فاقد   

 توضيحات:

  نامناسب          قابل قبول        خوب  امنيت اتاق سرور

  نامناسب          قابل قبول        خوب  Adminوضعيت امنيت اتاق 

  نامناسب          قابل قبول        خوب  وضعيت امنيت اتاق انتظار 

 تعداد درحال ايجاد                ندارد          دارد سرويس هاي بهداشتي

 وضعيـت درخواست مرکز

 هاي آمادهStationتعداد LABبراي هر  ها Stationتعداد  درخواستي LABتعداد 
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 Cache Proxyو  AdminهايServerوضعيت

 توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقداماتي که بايد توسط مرکز انجام شود

 توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و امضاء کارشناس يا کارشناسان اعزامي

 

 

 

 

  


