دستور العمل مربوط به برگزاري آزمون هاي آنالین دانشجویان پیراپزشکی
به استحضار می رساند آزمون هاي آنالین دانشجویان پیراپزشکی با توجه به برنامه ریزي هاي انجام شده توسط معاونت
محترم آموزشی طبق مقررات و شیوه نامه ذیل انجام میگردد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

-8

-9

آزمون آنالین در بستر آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس http//exam.tums.ac.irبرگزار می گردد.
براي وارد شدن به آزمون مجازي بهتر است از بروسر کروم استفاده شود.
فراگیر موظف است  24ساعت پیش از شروع آزمون وارد سامانه شده و نام درس ،ساعت و تاریخ دقیق آزمون خود را چک کند .
بدیهی است در صورت عدم بررسی این موارد مسئولیت این امر متوجه خود دانشجو خواهد بود.
دانشجو در زمان تعیین شده و راس ساعت مقرر در سامانه مورد نظر وارد شده وبا شماره دانشجویی بعنوان کد کاربري و کدملی
بعنوان رمز ورود در محیط آزمون وارد خواهد شد.
دانشجو حداکثر تا  5دقیقه پس از شروع آزمون اجازه ورود به سامانه را خواهد داشت  .بدیهی است که دقایق تاخیر در ورود به
آزمون موجب کاهش مدت زمان کلی آزمون براي آزمون دهنده خواهد شد.
جهت کاهش امکان اتفاقات غیرمترقبه توصیه میشود دانشجو از نیم ساعت قبل از آزمون دستگاه خود را روشن نماید .هرچند
امکان پاسخگویی از طریق گوشی همراه نیز امکان پذیر است اما جهت تسهیل شرکت در آزمون استفاده از لب تاپ و تبلت اکیدا
توصیه میشود.
در صورت قطع اینترنت در حین آزمون ،امکان رفرش کردن صفحه ،ورود مجدد به سایت آزمون و پاسخ به ادامه سئواالت ،وجود
خواهد داشت .الزم به ذکر است که این امکان تا زمانی که آزمون مورد نظر به پایان نرسیده و دکمه خروج یا اتمام آزمون را
نزده باشید فراهم است.
درهر بار ،صفحه نمایش تها یک سئوال را نمایش خواهد داد .پس از پاسخ ،امکان بازگشت مجدد به آن سوال یا سواالت قبلی
وجود ندارد  .از روشهاي توزیع تصادفی سواالت و نیز توزیع تصادفی گزینه ها جهت حفظ امنیت بیشتر آزمون استفاده شده
است.
تعداد سواالت توسط استاد درس و مدت زمان نیز با توجه به نظر استاد بین  30تا  45ثانیه متغیر است.

 -10حداکثر زمان توقف در هر صفحه سوال  150ثانیه می باشد و پس از آن بصورت خودکار سوال بعد نمایش داده میشود.
 -11در صورت تکمیل آزمون و تمایل به خروج پیش از اتمام زمان آزمون ،حتما دکمه " اتمام آزمون " را کلیک نمایید .درغیر
اینصورت مسئولیت عدم ثبت پاسخ ها برعهده دانشجو خواهد بود .
 -12در پایان آزمون امکان ثبت اعتراض براي دانشجویان وجود دارد.
-13در صورت تمایل استاد امکان رویت نمره در پایان آزمون وجود خواهد داشت.
 -14در صورت بروز هر مشکل در زمان برگزاري آزمون مثل قطعی اینترنت و عدم امکان تکمیل آزمون ،با شماره  66954230دایره
امتحانات تماس حاصل فرمایید.

معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی
دایره امتحانات

