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 ورود به سامانه آزمون آنالین
 دانشجویان عزیز:با سالم خدمت 

 آموزشی دانشگاه راه اندازی گردیده و با استفاده از آدرس تسامانه آزمون آنالین متمرکز معاون

http://exam.kums.ac.ir .قابل دستیابی می باشد 

استفاده و ورود به سامانه برای اولین بار نام کاربری و پسورد همان کد دانشجویی می باشد الزم به ذکر است در خصوص 

 و دانشجویان ملزم به تغییر گذرواژه از طریق روش زیر هستند:

 

 در صورت عدم تغییر گذرواژه مسئولیت هر گونه سوء استفاده احتمالی از اکانت به عهده خود دانشجو می باشد.

 

 

 

 

● ● ● 

ورود به سامانه با آدرس ذکر شده در سمت چپ سایت بعد از 

اطالعات ورود را باید تکمیل نمایید که برای هر دو مورد نام 

 کاربری و رمز عبور می بایست شماره دانشجویی را وارد نمایید.

برای اولین بار حتما ورود به پنل کاربری را کلیک نموده و رمز 

 عبور خود را تغییر دهید.

● ● ● 
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با کلیک بر روی تغییر رمز با صفحه ی زیر مواجه می شوید که کافیست برای تغییر رمز ابتدا رمز کنونی و سپس دو مرتبه 

 و سپس بر روی ذخیره کلیک نمایید. رمز جدید را در باکس های مشخص شده وارد نمایید.

 

 

 

 نکات مهم در خصوص آزمون در صفحات بعد ...
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بر روی دکمه ورود به  1در صورتیکه دانشجو آزمون فعال داشته باشد و بعد از وارد کردن نام کاربری وکلمه عبور در شکل 

 برای دانشجو نمایش داده می شود. صفح زیرآزمون کلیک نماید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عنوان آزمون را نمایش می دهد.1

 . تاریخ و زمان شروع آزمون را نمایش می دهد.2

جو بعد از تایم ثبت شده وارد : در صورتیکه دانشدانشجو به آزمون ورود حداکثر زمان جهت.3

  گردد نمی تواند در آزمون شرکت نماید.

 . نوع آزمون را نمایش می دهد.4

 : مدت زمان آزمون را نمایش می دهد.5

 . تعداد سوال آزمون را نمایش می دهد.6

 


