دانشگاه پیام نور

راهنمای اپلیکیشن و وب سایت نرم افزار پیام من

این راهنما جهت شرکت در امتحانات پایان ترم از طریق "پیام من "تهیه شده است .دانشجویان گرامی لطفا
راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

نکات مهم
 -1بخش برگزاری امتحانات این نرم افزار کامال رایگان می باشد.
 -2نیازی به انجام تنظیمات یا ایجاد عضویت در پیام من نیست و به صورت پیش فرض نام کاربری شماره
دانشجویی و رمز ورود کد ملی می باشد.
 -3در صورتی که در قسمت آزمون های آتی هنوز نام آزمونی برای شما دیده نمی شود به دلیل این است
که استاد مربوطه سواالت را بارگزاری نکرده است .تا روز قبل از هر آزمون ،عنوان آزمون قابل مشاهده
خواهد بود.
 -4حتما یک ساعت قبل از شروع آزمون  ،وارد پنل خود شوید و عنوان آزمون را مشاهده کنید .در صورت
بروز هرگونه مشکل با کارشناس آموزشی رشته خود تماس حاصل نمایید.

جهت استفاده از" پیام من" دو مسیر ایجاد شده است که بصورت مجزا در این راهنما به آن پرداخته می شود:

ب) روش دوم :استفاده از وب سایت

الف) روش اول :اپلیکیشن پیام من
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الف) روش اول :راهنمای اپلیکیشن پیام من:
جهت دانلود آخرین ورژن نرم افزار به آدرس

http://pm.pnu.ac.ir/

مراجعه نمایید.

پس از نصب نرم افزار ،صفحه شروع به کار آن به شکل زیرقابل مشاهده است.
برای تایپ نام کاربری و رمز عبور صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

شماره دانشجویی
کد ملی

تصویر شماره 1

پس از وارد کردن شماره دانشجویی ( نام کاربری ) و کد ملی( رمز عبور ) وارد صفحه اصلی می شوید :
و در اوﻟﯾن ﮔﺎم ﺑﮫ ھﻣﮕﺎم ﺳﺎزي ﺑﺎ ﮔﻠﺳﺗﺎن طﺑﻖ ﺗﺻوﯾر زﯾر اﻗدام ﻧﻣﺎﺋﯾد
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در این صفحه فقط گزینه ی آزمون های آتی در خصوص امتحانات پایان ترم مورد نیاز می باشد و
نیازی به عضویت نیست.

تصویر شماره 2
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در قسمت پایین همین صفحه امکان مشاهده عنوان و شرکت در آزمون ها وجود دارد.
به عنوان مثال در تصویر زیر آزمون میان ترم حقوق بین الملل عمومی  2در تاریخ  99/3/13ساعت  11قابل
مشاهده می باشد.

تصویر شماره 3
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نکته :اگر در زمان باز کردن و استفاده از نرم افزار با پیام بروز رسانی مواجه شدید  ،حتما نرم افزار را بروز رسانی
نمایید.

تصویر شماره4

شرکت در آزمون:
در تاریخ و ساعت شروع آزمون بر روی نام آن کلیک کنید و به سواالت تستی با انتخاب گزینه ی مورد نظر
پاسخ دهید .امکان تغییر گزینه تا پایان آزمون وجود دارد.
قابل توجه است که در صورت انتخاب گزینه ی پایان آزمون  ،امکان بازگشت به آزمون وجود نخواهد داشت.
نمره ی شما در پایان آزمون قابل مشاهده می باشد.

تصویر شماره 5
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ب) روش دوم :راهنمای استفاده از وب سایت
وارد آدرس  http://pm.pnu.ac.irشوید (بهتر است از گوگل کروم  google chromeاستفاده شود ) و
در صفحه باز شده نرم افزار دانشجویان را انتخاب کنید:

تصویر شماره 6

در ادامه مانند تصویر شماره  1نام کاربری و رمز عبور را تایپ کرده و وارد شوید .ادامه ی مراحل طبق تصاویر
شماره  2تا  5می باشد.

روابط عمومی
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