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 پیشنیاز ها-1

 دارید.  google chromeبرای ورود به سامانه آزمون الکترونیک نیاز به  نصب آخرین ورژن مرورگر 

 

 معرفی سامانه – 2

 در نوار جستجو آدرس زیر را وارد نمایید.  google chromeپس از باز نمودن مرورگر  

http://online.zums.ac.ir/ 

 

 

 معرفی بخش های مختلف سامانه -3

 سامانه آزمون الکترونیک شامل دو بخش می باشد :

که کلیه اطالعیه های مهم آزمون از طریق این بخش نمایش داده شده و دانشجو موظف است پیش از هر آزمون  کادر اطالعیه ها،

 آن را مطالعه نماید.در  اطالعیه ها موجود

 پنل کاربری می باشد. بخش بعدی شامل نام کاربری و رمز عبور و دو دکمه ورود به آزمون و 

می باشد  123456 و شماره دانشجوییبه صورت پیش فرض به ترتیب  رمز عبورو  نام کاربریدانشجویان دقت نمایند که 

 می باشد. دانشجو موظف به تغییر رمز عبور از طریق پنل کاربریو در اولین ورود 

http://online.zums.ac.ir/
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 نحوه تغییر رمز 1-3

ر روی دکمه پنل برا در کادر رمز عبور وارد نمایید سپس  123456کافیست شماره دانشجویی خود را در کادر نام کاربری و عدد 

داده می شود  د. در صفحه پیش رو بر روی دکمه تغییر رمز که در گوشه سمت چپ باال نمایشیکاربری زده و وارد پنل خود شو

 و رمز جدید را وارد نمایید.کلیک نموده 

 ***بر عهده دانشجو می باشد.  تغییر یافتهحفظ و نگهداری از رمز عبور ***

 

 

 عبور فقط در اولین ورود به سامانه بوده و نیاز به تغییر رمز پیش از هر آزمون وجود ندارد.تغییر رمز  توجه :

 دانشجو حق اعتراض ندارد.عهده دانشجو بوده و  دم تغییر رمز عبور توسط دانشجو برمشکالت احتمالی پیش آمده به علت ع

 

 ورود به آزمون 2-3

و آماده سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خود جهت  پیش از هر آزمون دانشجو موظف به ورود به سامانه دقیقه 15

 می باشد. در این حالت آزمون برای او فعال بوده و زمان باقیمانده تا شروع آزمون نمایش داده می شود.  شرکت در آزمون

)در صورت اطمینان از صحت نبودن آزمون و یا خطا در نام کاربری و رمز عبور فعال  براگر در زمان گفته شده پیامی مبنی  توجه:

برای دانشجو نمایش داده شود، دانشجو موظف است در اسرع وقت با شماره های تماسی که در ورود نام کاربری و رمز عبور( 

 آزمون را مطلع سازد. ITتماس گرفته و مسئول  ستاو راختیا
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 پیش از ورود به آزمون اطالعات صحتبررسی  3-3

انوادگی نام و نام خ اطالعات آزمون،آزمون  آغاز، پیش از ز عبور و زدن دکمه ورود به آزمونرم ،نام کاربری نمودن  دارپس از و

یید ده را تاشآزمون صحت اطالعات نمایش داده  شروعشود و دانشجو با زدن دکمه  دانشجو و شماره دانشجویی نمایش داده می

 د.می نمای

 

 بررسی اطالعات و سپس زدن دکمه شروع آزمون
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 پس از زدن دکمه شروع آزمون دانشجو موفق به ورود به صفحه آزمون می شود.

 

  .در باالی صفحه ی اصلی، نام آزمون و زمان باقیمانده از کل آزمون مشخص است 

  نمایش داده می شود و دانشجو تنها  هر سوال در یک صفحه مجزادقت فرمائید با توجه به شیوه نامه آزمونهای مجازی

آزمون و تغییر گزینه صحیح سوال  به سوال قبلی در امکان برگشتو  می باشدیکبار قادر به انتخاب گزینه صحیح 

 وجود ندارد.

 )هر گونه تغییر در روند برگزاری آزمونها در بخش اطالعیه سامانه به اطالع دانشجویان می رسد( 

 :در صورت اتمام آزمون در زمان مقرر چناچه دانشجو موفق به زدن دکمه اتمام آزمون نشود مشکلی در ذخیره پاسخ  توجه

  وجود ندارد. شسواالت

 آزمون به  شود و در صورتی که صفحه عملکرد شما به صورت آنالین در سرور مرکزی ذخیره می م: بسیار مه

 وارد آزمون شوید و آزمون را ادامه دهید. گزینه یبسته شود، شما میتوانید دوباره بدون هیچ استرس هر دلیلی

 .رود قبلی، ذخیره شده و از بین نمی های انتخاب شده

 

 

 در انتهای آزمون برای خروج از آزمون

 زمان باقیمانده تا انتهای آزمون را نشان می دهد
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 انواع آزمون  4-3

 آزمون تستی 1-4-3

 .ا انتخاب نمایدرآزمونهای تستی به صورت چهار گزینه ای بوده و دانشجو باید از بین چهار گزینه تنها صحیح ترین گزینه 

 آزمون ترکیبی  2-4-3

 گزاری پاسخ باشد.امکان باردر آزمون های ترکیبی سواالت می تواند ترکیبی از تستی ، کوتاه پاسخ و مچینگ و سواالت تشریحی با 

دارد. دانشجو می  دکمه بارگزاری سوال و دکمه پاک کردن وجود تدر سواالتی که امکان بارگزاری پاسخ وجود دارد در مقابل سواال

مربوطه در  تواند پاسخ سوال خود را بر روی برگه ای بصورت دستنویس نوشته و عکس دست نوشته خود را به عنوان پاسخ سوال

 نه بارگزاری نماید. ساما

 

 

 بررسی مشکالت احتمالی-4

 نحوه چک کردن ورژن گوگل کروم  1-4

 کلیک نمایید . )مطابق شکل زیر ( Control google chromeدر گوشه سمت راست مرورگر گوگل کروم بر روی گزینه 
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 در منوی باز شده گزینه های زیر را انتخاب نمایید.

Help → about google chrome  

 انی نرم افزار می باشد.نباشد نیاز به بروز رس 83را انتخاب نمایید تا ورژن مرورگر نمایش داده شود در صورتی که ورژن مرورگر شما 

عیه های از قسمت اطال لینک دریافت مرورگربر روی کامپیوتر خود از طریق  google chromeدر صورت عدم وجود نرم افزار 

 مرورگر اقدام نماید. نسبت به نصبسامانه 

 

 )فیلترشکن( VPNعدم استفاده از هر گونه  2-4

از آزمون نیاز به بررسی  استفاده از هرگونه فیلتر شکن در زمان آزمون مجاز نبوده و در صورت استفاده دانشجو از فیلتر شکن پیش

Internet options  جهت بررسی می باشدسیستم .Internet options :اقدامات زیر را انجام دهید 

Start menu →  نمایید سرچ تایپ در قسمت internet options 

 در پنجره باز شده مراحل زیر را طی نمایید:

Connections → LAN setting → Proxy server 

 use a proxy server for your LAN (these settings will not apply to dial-upدر صورتی وجود تیک گزینه 

or VPN connections) .بردارید 

 


