
 بسمه تعالی

گاه  حضوری الکترونیکغیردستورالعمل ربگزاری آزمون اهی   دانش
 دقیقه قبل از  15 نام کاربری تخصیص داده شده به آزمون کنترلجهت  دانشجویان موظف هستند

 ، و درستی عملکرد سیستم کامپیوتریاینترنتبرقراری ارتباط از  وارد سامانه آزمون شده و ، شروع آزمون

 اطمینان حاصل نمایند. خود

 که  دانشکده خود به کارشناسان فناوری اطالعاتسریعا گونه مشکل، مراتب را در صورت وجود هر

 عنوان نمایند. الزم هایراهنمایی دریافتجهت  ،داردآزمون قرار صفحه اصلی سایت  های ایشان درهشمار

  می باشد وبر عهده دانشج اینترنت پرسرعت و سخت افزار مناسب )رایانه( نمودنمسئولیت فراهم. 

 مسئولیت . تغییر دهندرمز عبور خود را  ،پس از اولین ورود به پنل کاربری ،دانشجویان موظف هستند

 است. عواقب ناشی از عدم تغییر رمز عبور به عهده دانشجو

  زمانشودآزمون وارد و در صورتی که دانشجویی به هر عنوان دیر ، شودراس ساعت آغاز میآزمون ، 

 . نخواهد شدده اضافه دا و زمان دست دادهخود را از 

دقیقه است. دانشجویان فرصت دارند حداکثر  9:45زمان شروع آزمون راس ساعت  ،در تصویر زیر : مثال

خارج از این محدوده زمانی وارد آزمون چه به هر علت شوند و چنان  ،دقیقه وارد آزمون 9:50 ساعتتا 

 خواهد بود.ورود میسر نشوند امکان 

 وارد آزمونمجاز و فقط در محدوده ی زمانی  نشدهدر صورتی که دانشجو راس ساعت وارد آزمون  نکته:

 شود.کسر میاو از زمان آزمون  ،اخیر ورود به آزمونت میزانبه  ،شود

نه بر اساس زمان سیستم و یا  ،است زمان سرور دانشگاهپایان آزمون ها بر اساس : زمان شروع و ه نکت

 ساعت شما!



 

 

  این زمان حداقل یک سوم مدت. نخواهد شدپس از پایان زمان اتمام ورود به آزمون، اجازه ورود داده( 

 شروع آزمون خواهد بود(دقیقه از زمان  10و حداکثر  آزمون زمان

  دارد.نوجود امکان بازگشت به سواالت قبل 

  امکان  ،اندمشخص گردیدهتوسط دانشجو  ،که هنگام مشاهده ی آن درصد از سواالت آزمون 10فقط به

 (بازگشت به سواالت عقب شزموآرجوع شود به ) .داردوجود بازگشت 

  مدت زمان مقرر به سوال انشجو در و چنانچه د ،برای هر سوال تعریف شده است مجاز توقفزمان مدت

 کند.تغییر میبه سوال بعدی خودکار آزمون بصورت  ،ندهدپاسخ 

 (انه آزمون الکترونیک ) غیر حضوریآدرس سام  :  Azmoon.Zums.ac.ir 

 

 

  زشکیی دانشکده پهاواحد فناوری اطالعات آزمون

 


