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 مقدمه

در جهت نیل به اهداف مناسب پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ارزشیابی صحیح و سنجش نظوربه م های الکترونیکآزمون 

تگان با همکاری واحد آموزش معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارس. شوندطراحی میآموزشی تعیین شده 

با دو رویکرد آزمون الکترونیکی حضوری و غیرحضوری ه برگزاری آزمون های الکترونیکی ناماقدام به طراحی شیوهمجازی 

 باشد.مینموده است که به شرح ذیل 

 حضوری برای آن دسته از دانشجویانی که دسترسی به اینترنت یا سیستم کامپیوتری مناسب  الکترونیکیهای آزمون

ها از طریق طرح سواالت این آزمون شود.ندارند در سایت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار می

فاصله اصول بهداشتی و یت رعا شود.برگزار مییحی و کتاب باز به شیوه خالقانه تستی، صحیح و غلط، جورچین، تشر

باشد و دانشجویان الزامی می توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا های ارسال شدهدستورالعملبراساس اجتماعی گذاری 

 .قبل از شروع آزمون باید اسامی خود را به آموزش اعالم کنند روز 5حداکثر 

 

 ضوری انجام خواهد شد. این و همزمان با آزمون الکترونیکی ح آنالینبه صورت  آزمونهای الکترونیکی غیرحضوری

       برگزاریحی و کتاب باز به شیوه خالقانه ین، تشرصحیح و غلط، جورچتستی، ها از طریق طرح سواالت آزمون

 شود.می

 

 سامانه برگزاری آزمون الکترونیک  -1

دانشجویان موظف هستند در زمان اعالم  شود.انجام می (moodle)در سیستم آموزش مجازی سامبرگزاری آزمون مجازی 

وارد شوند. سپس در سمت چپ صفحه برروی صفحه خانگی من کلیک در سیستم آموزش مجازی سام  شده برای آزمون،

شود. باشد و دانشجو با انتخاب درس مورد نظر وارد آن مینمایند. در صفحه خانگی لیست دروس ترم جاری قابل مشاهده می

بر روی گزینه شروع امتحان و برای شروع آزمون باید تعریف شده است  پابان ترمالین اخل درس بخشی به نام امتحان آند

شود که باید در چند صفحه نمایش داده میآزمون  ت السوا .را انتخاب نماید start attemptکرده و سپس گزینه کلیک 

 .یدخود را ذخیره و در سیستم ثبت نمادر پایین هر صفحه پاسخ های  "ادامه"پس از پاسخ دهی به آنها با زدن دکمه 

گزارشی ند. در این صفحه شوت با زدن گزینه ادامه صفحه آخر به صفحه مرور منتقل میالپس از پاسخ به تمام سوادانشجویان 

و در  شودت فراهم میالسواو ویرایش  امکان مرور" RETURN TO ATEMPT " روی گزینهبا کلیک بر  ارائه واز امتحان 

 یابد.آزمون پایان می "ثبت همه و اتمام امتحان"با کلیک بر روی  به پایان رسید امتحان  در صورتی که مرور نهایت
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 دستورالعمل برگزاری آزمون الکترونیک -3

 باشد.های الکترونیک مطابق با جدول زیر میچک لیست اجرایی و دستورالعمل برگزاری آزمون

 تاریخ متولی اجرا اجراییفعالیت  ردیف

به دانشجویان و اساتید مراجعه به سما و مشاهده تاریخ امتحانات  1

 اطالع رسانی گردد.

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات

در صورت همزمانی دو آزمون برای یک دانشجو، این مورد قبل از  2

تمهیدات تا  اطالع رسانی گرددبه آموزش از طریق ایمیل آزمون 

در زمان  آزمون توسط کارشناس محترم آموزش الزم جهت تغییر 

 نظر گرفته شود.

یک هفته قبل از شروع  )اطالع رسانی( آموزش

 امتحانات

 قبل از آزمون ساعت 48حداکثر  )ایمیل( دانشجو

 در زمان آزمون آموزش)تنظیم امتحان(

نیمسال به شرایط تسویه حساب شهریه ثابت و متغیر در آن  3

 دانشجویان اطالع رسانی گردد.

یک هفته قبل از شروع  )اطالع رسانی(امور مالی 

 امتحانات

شرایط و  امکان استفاده از سایت مرکز در زمان آزمون به   4

 دانشجویان اطالع رسانی گردد.

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات

زمان آزمون را دانشجویانی که تمایل به حضور در دانشکده در 

 دارند این موضوع را از طریق ایمیل به آموزش اطالع دهند

قبل  ساعت( 48)روز  2حداکثر  دانشجو

 از هر آزمون

لیست دانشجویان متقاضی حضور در سایت مرکز در زمان 

 قرار گیرد ITدر اختیار  واحد برگزاری آزمون، 

 قبل از آزمون ساعت24حداکثر  آموزش

در زمان  دانشجویان متقاضی استفاده از سایت مرکزمراقب برای 

 آزمون در نظر گرفته شود )در صورت حضور بیش از یک دانشجو(

 در زمان آزمون آموزش

در آزمون به آموزش اطالع رسانی حاضر شده دانشجویان لیست  5

 گردد

 در دوره امتحاناتانتهای هر روز  ITواحد 

، رسیدگی به روز بعد از هر  آزمون(  5)حداکثر  زمان ثبت نمرات 6

روز بعد از هر  10)حداکثر  اعتراضات و تایید نهایی نمرات آزمون

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات
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های آموزشی  به قبل از شروع امتحانات از طریق اطالعیه آزمون( 

 .اساتید اعالم شود

کامپیوتر در ای برای دانشجویان مبنی بر استفاده از اطالعیه  7

  آزمون و خاموش بودن فیلتر شکن تنظیم گردد. 

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات

مبنی بر ورود دانشجویان به سامانه آموزش مجازی  اطالعیه های  8

 گردد تنظیمو چک دروس امتحانی 

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات

پاسخ گو به دانشجویان فرد های شماره تلفن و داخلینام رابطین،  9

 قبل و در حین آزمون به دانشجویان اطالع رسانی گردد.

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات

کردن و پیگیری قابلیت رصد  به ،تنظیم شده هایدر اطالعیه 10

های دانشجو در سیستم سام توسط استاد و و فعالیتزمان حضور 

 تاکید گردد.آموزش 

قبل از شروع یک هفته  آموزش

 امتحانات

تمام مشکالت احتمالی پیش آمده برای دانشجویان در طول  11

آماده شده و  PDFآزمون و راهکارهای رفع مشکل در قالب فایل 

 در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

یک هفته قبل از شروع  ITواحد 

 امتحانات

در صورت بروز مشکل  ITمبنی بر هماهنگی با واحد  ایاطالعیه 12

از کل صفحه کامپیوتر جهت تعیین در طول آزمون و تهیه عکس 

 ، تنظیم گردد.خطای پیش آمده

یک هفته قبل از شروع  آموزش

 امتحانات

شروع آزمون بررسی تعداد دانشجویان در زمان آزمون و تعیین  13

دقیقه اختالف ) به طور مثال  5یک ساعت با های برگزار شده در 

و به دانشجویان در مورد نمایش زمان  ( 10:10و  10:05 و 10

 دقیق آزمون در سام اطالع رسانی شود

 یک هفته قبل از شروع آزمون آموزش

فناوری -علوم آزمایشگاهی-برای گروههای آموزشی )علوم تغذیه 14

اطالعات سالمت و معارف( رابطین جهت هماهنگی و راهنمایی 

 عیین گردد.اساتید در بارگزاری سواالت ت

 مدیر امور آموزشی

 مدیر آموزش مجازی

یک هفته قبل از شروع 

 امتحانات

رابطین در طول امتحان پاسخ به سواالت و مشکالت دانشجویان  15

 را انجام دهند.

 در زمان آزمون گروه 4رابطین 

در صورت عدم حضور دانشجو در امتحان وضعیت نمره ایشان  16

 تعیین شود و به دانشجویان اطالع رسانی شود غایب

 بعد از هر آزمون آموزش

همکاری  توسط خود استاد و باطراحی سواالت آزمون در سام  17

 رابطین صورت می پذیرد

 روز قبل از آزمون3حداقل  استاد

سواالت بررسی اولیه شود و در صورت غیر طبیعی پیکربندی  18

تعریف در آزمون آنالین به استاد بودن سوال یا سواالتی برای 

 اطالع رسانی شود.

 ساعت قبل آزمون IT 24کارشناس 

سواالت طراحی شده توسط اساتید، از حالت مخفی خارج شده و  19

 برای دانشجویان قابل دسترس باشد

 قبل آزمون ITکارشناس 
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توسط اساتیدی که توانایی بارگذاری سواالت را فرم آزمون آنالین  20

 تکمیل و ارسال شود ندارند

 روز قبل از آزمون3حداکثر  اساتید

 قبل از شروع آزمون اساتید محتوای درس در زمان آزمون توسط اساتید گرامی  پنهان شود 21

 اساتید در حفظ کلمه عبور سام خود دقت نمایند و در صورت نیاز 22

 تغییر دهند. آن را

 در زمان طرح آزمون اساتید

از انواع سواالت  طراحی شده توسط اساتید ترجیحاً سواالت 23

و از طرح یک باشد  تستی، تشریحی، صحیح و غلط، جورکردنی

استفاده از آزمون های شفاهی با  .نوع سوال خودداری کنند

نیز در این زمینه   Adobe connectاستفاده از نرم افزار 

 .شودپیشنهاد می

 در زمان  طرح آزمون اساتید

سواالت جواب کوتاه انواع جواب هایی که دانشجو ممکن برای 

 است تایپ کند مشخص گردد.

 در زمان طرح آزمون اساتید

با توجه به عدم امکان تصحیح سواالت تشریحی، این نوع از 

  سواالت بایستی توسط استاد تصحیح گردد. 

 بعد از آزمون اساتید

ترجیحا در شیوه طرح سواالت از طرح سواالت تصادفی استفاده 

 یابد.در این شیوه امکان تقلب دانشجویان کاهش می.  شود

 در زمان طرح آزمون اساتید

و  باشدپارامتریک  صورت  در صورت امکان طراحی سواالت به 

دانشجویان بر اساس مشخصات فردی مثل شماره موبایل کد ملی 

 پاسخ های اختصاصی بدهند.  به سواالتو نام و ... مربوط به خود 

 در زمان طرح آزمون اساتید

مدنظر قرار و جزوه باز در طراحی سواالت باید سواالت تحلیلی 

و در حد امکان از رویکرد سنجش حافظه به رویکرد  گیرد

سنجش جستجوی بهینه پاسخ و تحلیل پاسخ ها حرکت کنند. 

ت بسیار مشکل که حتی جزوه باز امکان اساتید از طرح سواال

 .پاسخ به آنها میسر نیست اجتناب کنند

 در زمان طرح آزمون اساتید

 در نظر گرفته شود متناسب مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 

برای هر سوال تستی یک دقیقه و  .تا امکان تقلب کاهش یابد

 دقیقه زمان در نظر گرفته شود 5تشریحی هر سوال حداکثر 

 در زمان طرح آزمون اساتید

امتحاناتی که نیازمند محاسبات می باشد به صورت تکلیف زمان 

شفاهی دار برای آپلود عکس در نظر گرفته شود و یا حضوری و 

 برگزار شود

 در زمان طرح آزمون اساتید

زمون تکمیل گردد حتماً سه نوع زمانبندی آدر پیکربندی آزمون،  24

قرار گیرد و دانشجو زمان تعیین شده در دسترس در تا آزمون 

 بطور خودکار از دسترس خارج شود.

 در زمان طرح آزمون اساتید

دقیقه وقت  5-3در تنظیم وقت آزمون توسط اساتید محترم، 

دسترس بودن آزمون درنظر گرفته شود تا در  برای در شناور

 مشکلی ایجاد نشود ،صورت تاخیر کوتاه مدت دانشجو

 در زمان طرح آزمون اساتید
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و در  در طراحی سواالت، حداکثر زمان هر آزمون یک ساعت باشد

کشد به آموزش صورتی که آزمون بیش از یک ساعت طول می

 شود اطالع داده

 روز قبل از آزمون3حداکثر  اساتید

در زمان پیکربندی آزمون، نمایش نمره آزمون به دانشجویان فقط 

 تعیین گردد. کل آزموندر حالت اتمام 

 در زمان طرح آزمون اساتید

در پیکربندی آزمون، حداکثر تعداد سواالت در هر صفحه آزمون 

 پنج سوال باشد.

 در زمان طرح آزمون اساتید

در پیکر بندی آزمون، تعداد دفعات مجاز آزمون برای هر دانشجو 

 یک بار در نظر گرفته شود.

 در زمان طرح آزمون اساتید

استاد حتما قبل از شروع آزمون یکبار وارد آزمون شود و بررسی  25

 نماید مشکلی وجود نداشته باشد.

 قبل از شروع آزمون اساتید

برگزاری آزمون در دانشکده حضور یابند اساتید  ترجیحا در زمان  26

 و در صورت عدم حضور آماده پاسخگویی باشند

 در طول آزمون اساتید

در سیستم دانشجو و قطع شدن اینترنت و خروج در صورت خطا  27

 از امتحان به رابطین گروههای آموزشی اطالع داده شود.

 در روز آزمون دانشجو

مطرح شده توسط دانشجو با ذکر مستندات ارسالی به مشکل  28

 ارجاع داده شود ITواحد 

 در روز آزمون آموزش

 در روز آزمون ITکارشناس  مستندات ارسالی دانشجو بررسی و نتیجه اعالم شود 29

انجام  ITهماهنگی با استاد مربوطه و ارسال نتایج بررسی واحد  30

 شود 

 در روز آزمون آموزش

 در روز آزمون استاد گرفته شود ITامتحان شفاهی از دانشجو پس از تایید واحد  31

نیازمندی نرم افزاری و سخت افزاری برای برگزاری آزمون آنالین  32

 بررسی و گزارش شود

 روز قبل از امتحانات 10حداقل  ITکارشناس 

چنانچه داوطلب به هر دلیلی از صفحه کاربری خود در سامانه  33

آزمون الکترونیکی خارج شد در صورتی که دکمه اتمام را ثبت 

سامانه آزمون الکترونیکی را باز نموده و مجدداً  بتواندنکرده باشد 

آزمون خود را با حفظ پاسخهای قبلی شروع نماید. و در صورتی 

اتمام را ثبت کرده و نیز زمان آزمون که داوطلبی به اشتباه دکمه 

تمام نشده باشد عوامل اجرایی و فنی را از موضوع مطلع نموده و 

پس از بررسی و تایید صحت موضوع، دسترسی مجدد شرکت در 

 .م ایجاد نمایندالزآزمون را برای داوطلب با دادن وقت جبرانی 

 در طول آزمون ITکارشناس 

در صورت عدم ارسال نمرات توسط استاد درس، خروجی اکسل  34

 استخراج و به آموزش ارسال شودنمرات 

 روز بعد از برگزاری ازمون IT 10کارشناس 

 


