
 قوانین آزمون های الکترونیکی : 

  ve.iums.ac.irآدرس سایت آزمون : 

     شرکت در آزمون شجو جهت  ست  آنالین دان شروع آزمون ها  می بای  به آدرس قبل از 

ve.iums.ac.ir   در سممایت تبت نان نراید  با کد ملی و شممرارد دانشممجویی مراجعه و

موجود  جداگانه    آموزشمممی  فایل  )ترامی مراحل تبت نان و نحود شمممرکت در آزمون در      

 است(.

         شرارد تلفن معتبر نیز جهت سایت آزمون، شود حترا در هنگان تبت نان در  صیه می  تو

 ارتباط با دانشجو در مواقع ضرورت درج گردد.

       شروع بازد زمانی آزمونها دریافت و سورد خود را قبل از  شجویان باید نان کاربری و پ دان

 باشند.در حفظ و نگهداری آن کوشا 

 افزارها یا  زمانی آزمونها دسترسی خود به نرن دانشجو ملزن است قبل از شروع بازد

 سخت افزارهای الزن و اعالمی دانشگاد را فراهم نراید.

  در صورت بروز خطا در ورود به سامانه با فرض صحیح بودن نان کاربری و رمز ورود، از

 مرورگر دیگری استفادد کنید.

 مز از گزینه فراموشی رمز و مراحل بعدی آن استفادد کنید.در صورت فراموشی ر 

  در صورت عدن دسترسی دانشجو به اینترنت یا سایر ملزومات ضروری است یک هفته

قبل از آزمون هراهنگی الزن با ادارد آموزش دانشکدد جهت اخذ آزمون حضوری در 

 دانشکدد فراهم شود.

 ال پاسخ دادد شدد برای دانشجو وجود امکان بازگشت به سواالت ماقبل و ویرایش سو

 ندارد.

   دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون ملزن به ورود به سامانه آزمون بودد و چنانچه

  خللی در ورود به سامانه داشته باشند باید بالفاصله مشکل را به کارشناس اطالع دهند.       

اجازد ورود به است و  مسئولیت هر گونه تاخیر در شروع آزمون به عهدد شخص دانشجو     

 آزمون بعد از اتران تایم ورود به هیچ عنوان دادد نخواهد شد.

  قبل از شروع آزمون دانشجویان فرن مربوط به رعایت اصول اخالقی را آگاهانه تکریل

 نرودد و تیک مربوط به آن را در سامانه آزمون فعال نرایند.



 جازد ورود به سامانه دادد نخواهد شد وا به هیچ عنوان بعد از اتران تایم ورود به آزمون 

زمان اضافی برای دانشجو ،  مجاز ورود زمانیدر بازد  به آزمون در صورت تاخیر در ورود

 لحاظ نخواهد شد.

       در صمورتی که دانشمجو در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل مشمکالت نرن افزاری یا سمخت

 شناس آزمون تراس بگیرد.افزاری دچار مشکل شد می بایست در اسرع وقت با کار

شناس     سانی به کار ست عدن تراس به منزله    5حداکثر زمان مجاز برای اطالع ر دقیقه ا

 عدن شرکت در آزمون است.

    در صممورتی که دانشممجو نتواند در بازد زمانی معین در آزمون آنالین شممرکت کند الزن

ست حداکثر تا   ست آزمون مجدد خود را به هرراد دلیل    24ا ساعت بعد از آزمون درخوا

به ادارد آموزش دانشممکدد تحویل  هرراد با مسممتنداتعدن شممرکت به صممورت مکتو  و 

صریم       نرایند تا  شان ت ضعیت ای صوص و شود، در این حالت ادارد آموزش    در خ گیری 

،اقدان به ط دانشجو ،در صورت تائید اظهاراتضرن بررسی صحت ادعای مطرح شدد توس

رگزاری در ی یا اعالن ناتران نررد درس با ببرگزاری مجدد به صممورت حضمموری یا شممفاه

 .اولین فرصت تا قبل از نیرسال تحصیلی بعدی،خواهد بود

  طبق آیین نامه نررد دانشجو صفر لحاظ خواهد شد.در صورت غیبت غیر موجه 

  هر دانشممجو موظب به تبت نان در آزمونهای مربوط به خود اسممت در صممورت تبت نان و

شرکت در آزمونهای      ضرن معرفی به کریته تخلفات از  شرکت در آزمونهای غیر مرتبط 

 خود نیز محرون خواهد شد.

 شممجو تطبیق دادد خواهد شممد و در نررد کسممش شممدد در آزمون با سممابقه تحصممیلی دان

 مطابق ضوابط با دانشجو برخورد خواهد شد. بروز تخلبو  اختالف معنادارصورت 

تبصرد : در صورتیکه تقلش دانشجو محرز نبودد و تنها اختالف معنادار بین نررات وجود     

شجو مجددا آزمون   شود و با توجه به نتایج آن   شفاهی حضوری یا  دارد از دان گرفته می 

  و نظر استاد تصریم گیری می شود.

      با تلفن هرراد نیز وجود دارد کت در آزمون  کان شمممر یا ام نه برای آزمون دهی   ولی را

ست     سش تر ا ضروری مانند قطعی نت    منا ستفادد از تلفن هرراد برای مواقع  و مودن و ا

پ قبل بروز اختالل در سیستم و ... در نظر گرفته شود.)شارژ باتری تلفن هرراد یا لش تا    

 از آزمون کنترل گردد(.



       در حین آزمون ترامی صفحات و فایل ها به جز صفحه آزمون می بایست بسته باشد در

 غیر این صورت مرکن است از صفحه آزمون بیرون انداخته شوید.

      چنانچه داوطلش به  هر دلیلی از صفحه آزمون خود خارج شود در صورتیکه دکره اتران

آزمون را نزدد باشد می تواند سامانه آزمون را مجددا باز نرودد و با حفظ پاسخهای قبلی 

 به آزمون ادامه دهد.  

   تبت شمممدد بعد از ورود به آزمون حتی در صمممورت قطعی بر  در      پاسمممخهای  ترامی

 انشجو ذخیرد می شود.پاسخنامه د

        توصیه می شود در صورت امکان دانشجو حترا امکان اتصال به اینترنت جایگزین )مانند

 اینترنت تلفن هرراد و ... ( برای مواقع قطعی اینترنت اصلی در اختیار داشته باشد.

        ستفادد نراید شود در زمان شرکت در آزمون فقط آزمون دهندد از اینترنت ا توصیه می 

سای  ضای خانوادد در بازد زمانی آزمون از اینترنت    و  ستفادد کنندگان اینترنت مانند اع ر ا

 استفادد ننرایند.

       سامانه سرا مهلت زمانی اعتراض به نررات حداکثر سه روز بعد از تبت موقت نررات در 

 می باشد.
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