 دانشجوياني كه قصد شركت در آزمون هاي غير حضوري را از خارج كشور دارند مي بايست جهت اتصال به سامانه از
 VPNدانشگاه استفاده كنند.
 دانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانات دسترسي خود را به ابزار ﻻزم )اينترنت ،كامپيوتر شخصي ،موبايل ،تبلت (...،جهت
شركت در آزمون بررسي نمايد.
 تبصره :دانشجويان كه امكانات فوق را نتوانند مهيا نمايند  48ساعت قبل از بازه امتحانات با هماهنگي با مسئول آموزش
دانشكده جهت انجام آزمون به دانشگاه مراجعه و از امكانات دانشكده و در صورت تعدد افراد از امكانات مركز آزمون هاي
الكترونيكي با هماهنگي قبلي استفاده نمايند.
 دانشجويان موظف اند تا قبل از شروع تقويم برگزاري آزمون هاي دانشگاه نسبت به شركت در يك آزمون آزمايشي كه در
بازه زماني  99/4/15با هدف آشنايي با محيط نرم افزار ،آشنايي با فرآيند برگزاري آزمون و رفع ايرادات احتمالي شركت
نمايند  .مسئوليت ناشي از عدم شركت دانشجويان در آزمون آزمايشي بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 چنانچه دانشجويي در آزمون آزمايشي به دﻻيل احتمالي شركت ننمايد ،مي بايست تا ساعت  24روز دوشنبه مورخ
 99/4/16با مراجعه به سايت در آزمون مذكور شركت نمايد.
 زمان برگزاري آزمون آزمايشي دانشجويان در روز يكشنبه مورخ  99/4/15به شرح ذيل مي باشد:
 دانشكده پزشكي 8 :صبح
 دانشكده پيراپزشكي 9:صبح
 دانشكده پرستاري 10:صبح
 دانشكده دندانپزشكي و داروسازي 11 :صبح
 دانشكده بهداشت12:
 دانشكده پرستاري قاين13:

 دانشكده پرستاري طبس و پيراپزشكي فردوس14 :
 لينك برگزاري آزمون هاي پايان ترم جهت دسترسي دانشجويان آدرس  Azmoon.bums.ac.irمي باشد.
 نام كاربري و كلمه عبور شركت در آزمون هاي غير حضوري براي دانشجويان به ترتيب كد ملي و شماره دانشجويي
مشخص شده است .و دانشجو در صورت تمايل كلمه عبور صرفاً در آزمون آزمايشي مي تواند تغيير دهد.

 در صورتي كه دانشجو موفق به شركت در آزمون مجازي پايان ترم نشود؛ درس به صورت ناتمام ثبت و تا پايان مهرماه
سال جاري آزمون به صورت حضوري و تشريحي از وي گرفته خواهد شد.
 دانشجويان ملزم هستند  30دقيقه قبل از زمان شروع آزمون جهت ورود به آزمون تﻼش نمايد تا مشكﻼت احتمالي
جهت شركت در آزمون را مرتفع نمايد.
 دانشجويان پس از شروع آزمون صرفاً  7دقيقه ،مهلت ورود به آزمون را دارند .پس از پايان مهلت اعﻼم شده ) 7دقيقه(
امكان ورود دانشجو به سامانه آزمون وجود نخواهد داشت.


درطي آزمون تنها يك سوال در هر مرحله نمايش داده شود و امكان برگشت به سواﻻت قبل وجود نخواهد داشت.

 در صورت بروز مشكل و خروج دانشجو از آزمون ،دانشجو مي تواند با يك  IPمجدداً وارد آزمون شود .پاسخ هاي قبلي
وي ذخيره مي گردد و قابل تغيير نيست.

 مشكﻼت مربوط به قطعي برق و مشكﻼت سخت افزاري در هنگام برگزاري آزمون ها بر عهده خود دانشجو مي
باشد.
 دانشجويان در صورت بروز هرگونه مشكل در زمان برگزاري آزمون ،مي بايست با شماره دانشكده خود به شرح ذيل تماس
حاصل فرمايند:
دانشكده پزشكي05632381524 :

دانشكده دندانپزشكي05632381707 :

دانشكده پيراپزشكي05632381603 :

دانشكده بهداشت05632381670:

دانشكده پرستاري و مامايي0563231427 :
دانشكده پرستاري قاين05632531761:

دانشكده پيراپزشكي فردوس05632720116

