
  به نام خدا

  
  

  )FAQسؤاالت متداول کاربران (
  

  

  

  

  

  

  هاي دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناداره امور آزمون

1399تابستان 



  ویژه دانشجویان غیرحضوري هاي الکترونیکنامه شرکت در آزمونشیوه

  1  صفحه

  شود، چه کاري انجام دهم؟کنم ولی سایت باز نمیآدرس سامانه را در مرورگر وارد می-1

ــرار اســت و آدرس ســامانه آزمــون    ــت شــما متصــل و برق هــا کــه مطمــئن شــوید کــه اینترن

https://exam.mui.ac.ir  ایــد. در صــورتی کــه از باشــد را بــه درســتی وارد کــردهمــی

هم شود، از اینترنت جـایگزین کـه فـرا   صحت آدرس مطمئن هستید ولی هنوز سایت باز نمی

مرکـز پاسـخگویی    اید استفاده کنید. در صورتی که مجدداً هم سـایت بـاز نشـد، بـا    کرده

  تماس بگیرید.  37927674-78هاي دانشگاه به شماره آزمون

  آیا براي ورود به سامانه آزمون فقط از مرورگر خاصی باید استفاده کرد؟- 2

موجود به درستی و بـدون خطـا    تواند با مرورگرهاي پرکاربردهاي دانشگاه میسامانه آزمون

گـردد کـه از مرورگـر    هاي انجام شده، توصـیه مـی  ارائه خدمت کند، البته با توجه به بررسی

  استفاده نمایید.  فایرفاکسو  ل کرومگگو

  توانم در سامانه آزمون وارد شوم و امتحان بدهم؟  آیا با تبلت یا موبایل هم می - 3

اسخ به وسیله تبلت و موبایل هم وجود دارد. البتـه توصـیه   بله. امکان ورود به آزمون و ثبت پ

  تاپ یا رایانه شخصی استفاده کنید. پها از لگردد که براي شرکت در آزمونمی

  ي و رمز عبور را براي سامانه آزمون از کجا بگیرم؟نام کاربر - 4

شماره دانشجویی و کد ملـی   ،فرض دانشجویان (کاربران) به ترتیبنام کاربري و رمز عبور پیش

 ن اجـراي آزمـون  ادر زمـ باشد. در صورتی که با شماره دانشجویی و کـد ملـی خـود،   دانشجو می

  هاي دانشگاه تماس بگیرید.نتوانستید به پنل کاربري وارد شوید، با مرکز پاسخگویی آزمون
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-م را نمـی بعضی از دروس این تـر  تأییدیه انتخاب واحدام ولی وارد سامانه سما شده - 5

  بینم. به کجا مراجعه کنم؟

تخصیص/  راهنمایی/ با کارشناس مسئول در اداره آموزش دانشکده تماس گرفته تا نسبت به

  اصالح درس یا دروس مرتبط به شما اقدام گردد. 

- مواجه شده» ن براي شما تعریف نشده استـوزمآ«انه آزمون با پیامی ـامزمان ورود به س -6

  ام، علت چیست؟

  دقیقه قبل از زمان شروع بازخواهد شد.  30آزمون براي شما 

- ه شدهـمواج» نام کاربري یا کلمه عبور اشتباه است«زمان ورود به سامانه آزمون با پیامی  -7

  ام؛ چه اقدامی الزم است؟

  وارد شده باشید.  exam.mui.ac.irالف) ابتدا مطمئن شوید با آدرس 

سما اشتباه ثبت شده باشد. به سامانه سما مراجعه نموده و ب) ممکن است شماره ملی شما در 

  اي شماره ملی ثبت شده در سما را مشاهده نمایید. در پانل اطالعات شناسنامه

 031- 37927674تـا   78هاي در صورت عدم اشکال در موارد الف ویا ب  با شماره تلفن- ج

  تماس حاصل فرمایید.

  د چه کاري انجام دهم؟اگر در حین آزمون اینترنتم قطع ش - 8

ا ـدتاً شمـ ـردد، قاعـ ـــ برقـرار گ  ع و مجدداًـورت موقتی قطـدر صورتی که اینترنت شما به ص

تان قطع شده بود، توانید با ورود مجدد به سامانه آزمون خود را از همان سؤالی که ارتباطمی
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ادامه دهید. اگر در این روند دچار مشکل شدید ابتدا نسبت به جایگزین کردن اینترنت خـود  

  اقدام کنید. 

نکته مهم: با توجه به اینکه فرآیند جایگزینی اینترنت و تماس با مرکز پاسخگویی دانشـگاه   

باشد و همچنین به دلیل محدود ر میوز جهت ادامه آزمون، فرآیندي وقت گیکسب مج

گـردد نسـبت بـه برقـراري     زمان پاسخگویی به سؤاالت آزمون، اکیداً توصـیه مـی   بودن
   اینترنت پایدار اهتمام ویژه داشته باشید.

اگر در حین آزمون، دستگاهم به هر دلیلی از کار افتاد یا شارژ باتري تمام شد چه کـاري   -9

  انجام دهم؟

بایستی سریعاً نسبت به جـایگزینی دسـتگاه   اگر قادر نیستید از دستگاه فعلی استفاده کنید، می

دیگري اقدام کنید. در صورتی که امکان فعال شدن دستگاه فعلـی شـما وجـود دارد و زمـان     

توانید با ورود مجدد به سـامانه آزمـون، پاسـخگویی را از همـان     آزمون پایان نیافته باشد، می

شود و در این نمی عی زمان ذخیره. در زمان قطع شده بود، ادامه دهیدطسؤالی که ارتباط شما ق

   دهید.مدت زمان را از دست می

  توانم وارد شوم و امتحان بدهم؟من چه مدت بعد از شروع آزمون می- 10

خـود وارد شـده و    سـایت آزمـون  گردد که دقایقی قبل از شروع آزمـون بـه   اکیداً توصیه می

بنـاي محاسـبات زمـانی سـاعت     گردد که ممنتظر شروع آزمون بمانید. در این مورد تأکید می

دانشجو (کاربر)  می توانید مشاهده کنید همچنین افزار آزموننرمکه در .باشدسرور سامانه می

بایست رأس ساعت اعالم شده براي هر آزمون نسبت به ورود بـه آزمـون اقـدام کنـد. در     می

یقـه بعـد از   دق 15غیر اینصورت، حداکثر زمان مجاز تأخیر دانشـجو بـراي ورود بـه آزمـون،     
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بدیهی باشـد. باشد که در سامانه از قبل تعریف شـده و غیرقابـل تعـدیل مـی    می شروع آزمون

   است پس از شروع زمان آزمون دانشجو غایب در آزمون معرفی می گردد .

  امتحان بدهم؟ همزمان توانمدوستم می تاپ، تبلت، گوشی)لپ ( آیا با دستگاه- 11

عدم امکان ورود به یک آزمون بـراي   این سامانه لحاظ گردیده،یکی از موارد امنیتی که در 

مشترك است. با این شرایط امکـان ورود بـه    IPبیش از یک دانشجو (کاربر) با یک آدرس 

  یک آزمون مشترك با یک دستگاه وجود ندارد.

خواهم با کامپیوترم ادامـه بـدهم   ال اول را با موبایل جواب دادم حاال میؤچند س - 12

  دهد. چرا؟جازه نمیولی ا

ود دارد به شرط اینکه اتمام آزمـون را انتخـاب    وج يبا دستگاه دیگر آزمون بله، امکان ادامه

  . نکرده باشید

  کنید؟نمره آزمون را چه زمانی و چگونه اعالم می - 13

ید آزمـون توسـط ایشـان، رؤیـت     ـاري کلـ ذـه و پس از بارگـحسب صالحدید اساتید مربوط

دانشجو امکان پذیر خواهد شد. این نمره صرفاً نتیجـه تصـحیح    افزار آزموننرمدر  نمره اولیه

باشد و هر گونه تغییـر و تعـدیل در آن بنـا بـه صـالحدید      الکترونیکی آزمون برگزار شده می

  باشد. استاد مربوطه می

  ام. راهی هست به آزمون برگردم؟من به اشتباه دکمه اتمام آزمون را زده - 14

هاي دانشگاه تماس بگیرید. پس از تأیید کارشناسـان مرکـز و در   پاسخگویی آزمونبا مرکز 

توانید ادامه سؤاالت خود را پاسـخ دهیـد.   زمون به اتمام نرسیده باشد، میآصورتی که زمان 

  توانم انتخاب کنم ابتدا کدام سؤاالت را جواب بدهم؟آیا می - 15



  ویژه دانشجویان غیرحضوري هاي الکترونیکنامه شرکت در آزمونشیوه

  5  صفحه

بایسـت بـه   شود و لزوماً مـی نمایش داده می . سؤاالت به صورت تصادفی براي دانشجویانبله

بـه سـئواالت   هـاي مربوطـه را انتخـاب کنیـد و امکـان برگشـت       ترتیب نمایش سؤال، پاسـخ 

  در حال حاضر وجود دارد.وصفحه قبل 

  ساعت سیستم آزمون با ساعت من که اتفاقاً دقیق است تفاوت زمانی دارد. تکلیف چیست؟ - 16

  باشد.ها میپایان امتحان، ساعت سرور سامانه آزمون ك اصلی شروع ودر هر صورت مال

  شود؟هر سؤال چقدر فرصت پاسخگویی دارد؟ مدت امتحان تمدید نمی - 17

ثانیـه زمـان    60موزشی دانشگاه، اساتید محترم ملزم به تخصـیص  بات شوراي آوبراساس مص

خیلـی خـاص    اند. این زمـان در شـرایط  براي پاسخگویی به هر سؤال توسط دانشجویان شده

ل تغییر و تعـدیل  دودي قابحاالت محاسباتی و آماري) با نظر اساتید، تا ؤ(منجمله در مورد س

شود هنگام ورود به آزمـون و قبـل از شـروع پاسـخگویی بـه      است. در هر صورت توصیه می

کنیـد، توجـه   سنج آزمون که در نوار ابزار باالي صفحه نمایش مشاهده می سؤاالت، به زمان

  باشید و بر این اساس بودجه زمانی خود را تنظیم نمایید.داشته 

زمون (مثبت یا منفی) صرفاً به پیشنهاد استاد مربوطه و بـا تأییـد   هرگونه تغییر در مدت زمان آ

  ستاد اجرایی آزمون ممکن خواهد بود. 

  م؟اعتراض داشته باشیم به کجا مراجعه کنی اگر به  سؤاالت یا کلید آزمون یا نمره خود -18

اعتراض در خصـوص  نسبت به  نماینده کالستوانید با مراجعه به پس از پایان آزمون می

در در قالب یـک گـزارش    اًاقدام کنید. این اعتراضات فور و ... الت یا کلید آزمون،سؤا

  اختیار استاد مربوطه قرار خواهد گرفت.
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اگر کسی بدلیل بیماري یا هر مشکل دیگر نتواند در زمان مقرر آزمون آنالین بدهد آیـا   -19

  تواند در آزمون دیگري شرکت کند؟می

هـاي حضـوري تـابع کلیـه قـوانین و مقـررات آموزشـی        هاي مجازي شبیه آزمـون آزمون

  باشد.دانشگاه می

  چیست؟دهد. چگونه بفهمم مشکل به من خطا می هاآزمون سیستم - 20

ت متعدد زیـر بـار رفتـه و مـورد ارزیـابی قـرار       اهاي الکترونیک دانشگاه از جهسامانه آزمون

ابالغی تبعیـت نماییـد. در    هايشود در کار با سامانه از پروتکلگرفته است. اکیداً توصیه می

صورت مواجه با هر گونه خطاي کنترل نشده، از صفحه نمایش در حـین بـروز خطـا عکـس     

  ا مرکز پاسخگویی آزمون تماس حاصل فرمایید.گرفته و ب

انـد، چـه   بـت نشـده  هـاي مـن ث  ام ولی جوابمن سؤاالت را در سامانه جواب داده - 21

  اتفاقی افتاده است؟

تـا زمـان    فقـط  شـود و در صورتی که اینترنت دانشجو قطع شود، دیگر تغییـرات ذخیـره نمـی   

دهد که باید صورت قطعی به دانشجو پیغام میشود. در ي نتایج ذخیره میاتصال اینترنت همه

چنـین موضـوعی بـه هـیچ عنـوان      صورت اتصال دانشجو به اینترنت پایـدار  ودر بررسی کند. 

 ) کلیه عملیات کاربر را بر حسب هر تراکنش بـه طـور انکـار   logامکان ندارد. سامانه الگ (

-نمـی  پذیرفتـه هاي داده شـده  کند و از این بابت  ادعاي عدم ثبت جوابذخیره می ناپذیري
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گردد، در هنگام گذر از هر صفحه سـؤال، در صـورت عـدم    باشد. در همین راستا متذکر می

  دهد.پاسخگویی، سامانه به شما هشدار می

  ها کاري ندارد؟مدیریت آموزش دانشگاه با آن برخی دوستانم قصد تقلب دارند. - 22

هـاي  ت متعـددي جهـت شناسـایی تـراکنش    هـاي الکترونیـک دانشـگاه امکانـا    سامانه آزمون

ونـه تقلـب یـا تخلـف دانشـجو      گدهد و هرران در اختیار مدیر سیستم قرار میبمشکوك کار

. ضمناً به گرددی و آموزشی میهاي انضباطبینی شده در آیین نامههاي پیشمشمول مجازات

در خصـوص   اساتید دانشگاه اختیار داده شده است در صورت بروز هر گونه شک یـا شـبهه  

نتیجه آزمون هر دانشجو، نسبت به صحت سنجی یا ارزیابی مجدد (حضوري/ شفاهی) از وي 

  اقدام نماید.

  توانم به دانشگاه مراجعه کنم و همانجا امتحان بدهم؟آیا می - 23

- د، مـی ـداشته باشـاز راه دور را نهاي آنالین شرکت در آزمون در صورتی که دانشجویی امکان

قبل از آزمون) و با پذیرفتن اقل یک هفته دع قبلی به اداره آموزش دانشکده خود (حتواند با اطال

در آزمـون   در دانشـکده مربوطـه   بـه صـورت حضـوري   با حضور بیماري کرونا  مسئولیت تبعات

یه و ایاب شرکت کند. قابل ذکر است دانشگاه تعهدي براي ارائه خدمات خوابگاهی، تغذآنالین 

  د.ندارو ذهاب در این خصوص 

  توانم با شما تماس بگیرم؟ها برایم پیش بیاید چطور میاگر مشکلی در ارتباط با آزمون -24
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تــا  78الکترونیــک دانشــگاه  غیرحضــوري هــايهــاي تمــاس مرکــز پاســخگویی آزمــونشــماره

  پاسخگو خواهد بود.  14:00تا  07:30باشد و در ساعات اداري از ساعت می 37927674-031

  موفقیت شما را از خداوند منان خواستاریم.سربلندي و 

  هاي حوزه معاونت آموزشی دانشگاهاداره امور آزمون
  


