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حتما اخرین نسخه از مرورگر را نصب نمایید ،در صورتیکه نسخه قدیمی نصب شده است
انرا آپدیت نمایید.
داوطلبان می توانند جهت شرکت در آزمون آنالین از رایانه ،لب تاب ،گوشی استفاده نمایند.
ترجیحا استفاده از لب تاب و رایانه توصیه می گردد.
قبل از آزمون تاریخچه )(historyو داده پنهان ) (cashمرورگرهای خود را پاک کنید.
دقیق بودن تاریخ و ساعت سیستم خود را بررسی نمایید.
برخی از دروس شامل چند آزمون می باشد لذا پس از ورود ،به نوع آزمون (اعم از
تستی،تشریحی و )...ونیز به تعداد سواالت مندرج در پایین صفحه و زمان شروع آزمون دقت
فرمایید تا بتوانید به صورت کامل آزمون دهید.
جهت اجازه ورود به آزمون های پایان ترم فرادید در پایان هر نیمسال  ،روزهای قبل از
شروع اولین آزمون و یا حداقل یک روز قبل از شروع اولین آزمون فرادید ملزم به تکمیل
"ارزشیابی اساتید" همه دروس خود در سامانه هم آوا می باشید.
داوطلب می بایست حداقل نیم ساعت قبل از زمان شروع آزمون ،با ورود نام کاربری و رمز
عبور کدملی ،از تعریف امتحان پیش روی خود ،اطمینان حاصل نمایید و در صورت مشاهده
مغایرت با کارشناس مربوط به هر دانشکده تماس حاصل فرمایید .شماره تماس ها در قسمت
اطالعیه قابل مشاهده می باشد.
دانشجویان گرامی  ،زمانی که اینترنت شما قطع می گردد می بایست حتما پس از اتصال
مجدد به اینترنت صفحه خود را دوباره لود نمایید تا پاسخ های قبلی ذخیره شده خود را
ببینید و از آنجا به بعد شروع به پاسخ دهی نمایید .لذا توجه داشته باشید که پاسخ دهی
بصورت آفالین انجام ندهید و در نتیجه مدت زمان قطعی به زمان کلی آزمون اضافه
نخواهد شد.
دانشجویان گرامی تنها  5دقیقه فرصت ورود به آزمون را دارند و بعد از اتمام مدت مذکور
آزمون بسته خواهد شد و به هیچ عنوان بعد از پنج دقیقه اجازه ورود داده نمی شود .زمان
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دادن بخشی از زمان آزمون خواهد شد .اگر دانشجویی نتوانست در زمان مجاز به آزمون
وارد گردد ،پس از بررسی وضعیت ایشان در جلسه شورای آموزشی دانشگاه تعیین می گردد
که آیا اجازه شرکت در آزمون مجدد را دارد و یا خیر و نیز پس از اعالم نتایج شورا مشخص
می گردد که آزمون مجدد به یکی از دو روش حضوری و یا صورت آنالین همراه با فعال
نمودن دوربین دانشجو برگزار خواهد گردید.
در همه امتحانات تستی ،همه رشته ها هر سوال در یک صفحه و بصورت تصادفی می باشد.
امکان برگشت به ده درصد سواالت وجود دارد که می توان با کلیک بر روی گزینه
"انتخاب برای برگشت به صفحه" می توان برای این سوال تعیین نمود که جزو تعداد سوال
مجاز برگشت شما قرار گیرد و با کلیک بر "مرور پاسخ ها" میتوان شماره سواالتی را که
جزو موارد بازگشتی مشخص نموده بودید را با نمایش آیکن

کنار شماره سوال مشاهده

نمایید و سپس با انتخاب شماره سوال ،مجدد بازگشت به سوال با تعداد ده درصدی داشته
و آنرا پاسخ دهید.


هنگام پاسخ دادن به سواالت حتما به "مدت زمان مانده کل آزمون" که درحین
آزمون در باالی صفحه قرار دارد را توجه داشته باشید .در باالی صفحه آزمون خود
دو آیتم" زمان مانده آزمون" و "زمان صفحه" را مشاهده می نمایید که در قسمت
ذیل توضیح داده می شود:
 -1آیتم"زمان صفحه " ( 100ثانیه) شامل حاصل جمع دو آیتم"زمان توقف
 50ثانیه در هر سوال" و " زمان اختصاص یافته  50ثانیه در هر سوال"
می باشد  .این نکته را مد نظر داشته باشید که دانشجویانی که در هر سوال
از "زمان توقف " استفاده می نمایند ،برای پاسخ دهی به سواالت باقی
مانده زمان توقف از زمان کل اختصاص یافته به آزمون ،کسر می گردد .
-2آیتم" زمان مانده آزمون" که در حین آزمون در صفحه خود مشاهده
می نمایید ،مبنای محاسبه زمان کل آزمون می باشد .که قبل از آزمون

می توانید از قسمت پنل کاربری خود ،مدت زمان کل آزمون را مشاهده
نمایید.
-3

مدت زمان آزمون بر حسب

دقیقه = ) 3دقیقه زمان شناور ( ) +

) 50ثانیه زمان استاندارد ∗تعدادسواالت(
 60ثانیه

(

-4تعیین مدت زمان کل آزمون برای آزمون هایی با نوع سواالت  :محاسباتی،
تشریحی ،تستی های تحلیلی ،کیس بیس های بالینی براساس نظر اساتید
محترم می باشد.


در فشردن کلید "اتمام آزمون" دقت فرمایید .فشردن کلید اتمام آزمون به منزله تحویل
برگه در امتحان حضوری می باشد فلذا به هیچ عنوان امکان بازگشت وجود ندارد مگر به
تعداد تعیین شده ،لذا پیش از اتمام آزمون پاسخ های خود را بررسی نمایید.

