
 

 

 

 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان :

 :ه آزمون آنالین دانشگاه به آدرس زیر برگزار می گردد آزمون های پایان ترم در سامان

Vexam.jums.ac.ir 

می باشد و  نام کاربری : شماره دانشجویی   و رمز عبور : کدملیجهت کلیه دانشجویان  -1

دانشجویانی که رمز عبور خود را تغییر داده باشند  بالمرکز آموزش مجازی در ق

 مسئولیتی ندارد. 

ثانیه می  04-55زمان اختصاص داده شده به هرسوال در آزمونهای چهارگزینه ای :  -2

باشد. در مورد آزمونهای تشریحی زمان الزم  به صالحدید استاد طراح سوال، تعیین می 

 گردد . 

دقیقه می باشد و بعد ازآن  امکان ایجاد دسترسی ) پنج (  5  ازه ورود به هر آزمونب -3

دقیقه  14دانشجو موظف است  حداقل  برای ورود به امتحان به هیچ عنوان وجود ندارد . 

قبل از آغاز امتحان وارد سامانه آزمون شده، نام کاربری و رمز عبور خود را به دقت 

ورود به  ". ) چنانچه دکمه  باشد و با توجه به پیام سامانه، منتظر شروع امتحان وارد نماید

آزمون شما در زمان .... می باشد، در زمان  هشدار :   "را کلیک کردید  و پیغام  "آزمون

را مشاهده کردید به این معنی است که نام شما در آزمون تعریف  "مقرر اقدام نمایید

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 مرکز آموزش مجازی  

 "راهنمای آزمون های غیرحضوری"



مشاهده کردید  را "یا رمز عبور اشتباه است  یرنام کارب "شده است ولی چنانچه پیغام 

 (. س مرکز آزمون آنالین تماس بگیرید بالفاصله با کارشنا

 آزمونهای پایان ترم دارای ویژگیهای زیر است : -0

 دقیقه  5به آزمون :  دبازه ورو -الف

 در هر صفحه یک سوال  -ب

 امکان مدیریت زمان آزمون توسط دانشجو  -ج

 د : عدم امکان برگشت به سوال قبل

 به تشخیص استاد  ثانیه  55تا  04  تستی  اله : زمان هر سو

 الت و گزینه ها سوابودن  : رندوم و

امتحان وضعیت اینترنت سیستم یا گوشی خود را بررسی نماید دانشجو موظف است قبل از -9

و در صورت (  و خرید بسته های مناسب  اینترنتی  ) حجم وسرعت اینترنت سیستم یا گوشی

 زمونسالن آامکان حضور دانشجو در  ،دانشجو شخصی در اینترنت ساختاری  وجود مشکل 

   می باشد . فراهم  آنالین

وارد سامانه آزمون  IPدانشجو بطور همزمان فقط با یک وسیله ) سیستم یا گوشی(  و یک  -14

این مورد  الزم است در کل می شود و امکان ورود همزمان با گوشی و سیستم وجود ندارد . 

و در صورت ایجاد مشکل غیر مترقبه و یا غیر قابل پیش بینی با تایید امتحانات حفظ گردیده 

ذ امتحان شفاهی بالفاصله بعد از و یا اخ IPزمینه جهت بررسی مشکل و  تغییر  ،  ITواحد 

 . فراهم خواهد گردید  ،زمونآ

ارتباط با سرور آزمون قطع شود بعد از  دانشجو، اینترنت چنانچه به دلیل کندی یا قطعی -11

، درا فشار ده F5نمائید یا دکمه   Refreshصفحه را الزم است دانشجو اینترنت، اتصال اطمینان از 

 نمایش داده می شود.  مجددا  بعد از چند لحظه صفحه سوال



به این معنی است که ارتباط شما بطور لحظه ای  عمل نمی کند "صفحه بعد "دکمه چنانچه  -12

صفحه را رفرش کنید و از چندبار کلیک بر روی این دکمه قطع شده است. در چنین مواردی 

از دست بدون پاسخ دداری کنید زیرا باعث می شود چند صفحه را رد کنید و چند سوال را خو

 بدهید . 

در صورت رفع مشکل آزمون قطع شود  چنانچه ارتباط همه آزمون دهندگان با سرور -13

اضافه خواهد شد )  دانشجویان  بالفاصله آزمون ادامه پیدا می کند و زمان از دست رفته به همه

ولی چنانچه رفع مشکل امکان پذیر نباشد ، افزایش زمان قابل مشاهده است(  ،  صفحه رفرشبا 

 آزمون در زمان دیگری برگزار خواهد شد . 

ارتباط دانشجو با سامانه  برققطع شدن اینترنت یا قطعی دلیل  بهآزمون زمان در  چنانچه -10

آزمون قطع شود و غیرقابل حل باشد، باید بالفاصله استاد مربوطه را مطلع نماید  تا در اسرع  

زمون با آامکان برقراری ادامه  ان شفاهی توسط استاد فراهم گردد. ) وقت زمینه انجام امتح

ن امتحان شفاهی ن تنها امکاقه بعد امکان پذیر بوده و پس از آدقی 5 ، برقمحرز شدن قطعی 

 وجود خواهد داشت ( 

پاسخگوی مشکالت  آزمون  زمون، کارشناسرسانی مناسب در مفدا، در زمان آ با توجه به اطالع

زمون  به صورتی که اطالع بینی بوده و پاسخگوی روند جاری آ غیر مترقبه و غیر قابل پیش

 ی شده ، نخواهد بود .رسان

گروهان ، نمره دانشجو صفر  ن توسط همآاعالم  یا  در صورت محرز شدن هر نوع تقلب و -15

 خواهد شد. منظور

 مرکز آزمونهای الکترونیک دانشگاه

  "موفق باشید"


