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 بدون حضور دانشجویان در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه های مجازی  شیوه نامه برگزاری آزمون 

 مقدمه:

و همچنین میزان پیشرفت تحصیلی    صالحیت ها و مهارت های الزمکسب  ،  به منظور تعیین میزان دستیابی فراگیران به اهداف یادگیری

نظر به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم   فراگیران، آزمون های مختلف تکوینی و تراکمی در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

برگزاری    وب کلیدستورالعمل ذیل به عنوان چارچ  ،19-دبا توجه به پاندمی کووی  برای دانشجویان  نهای آنالی  ری آزموناپزشکی زنجان به برگز 

. شیوه نامه حاضر مربوط به برگزاری آزمون الکترونیک بدون حضور دانشجویان در دانشگاه تدوین و تهیه شده  گرددها ارائه می زمونآ این نوع

نحوه برگزاری آزمون )مانند طراحی  ون، الزم است در  هنگام اجرای آزم  در  یم فراگیران توسط مراقبینقعدم امکان نظارت مستبه  با توجه  است.  

شیوه نامه حاضر به نحوی  . یید قرار گیردأروایی و پایایی آزمون مورد تها، زمان آزمون، شیوه نمره دهی و ...( مداخالتی انجام پذیرد تا  سؤال

 احصا گردد.  حداکثر روایی و پایایی و سودمندی آزمون    طراحی شده است تا

 کلیات: -1ماده 

 . را بر عهده خواهد داشتدر دانشگاه  مین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری  أمعاونت آموزشی دانشگاه مسئولیت هماهنگی جهت ت .1

عهده شورای آموزشی دانشگاه  ه  نشجویان بایلی دارکان مدیریتی برای تصمیم گیری و برگزاری آزمون های مجازی پایان هر نیم سال تحص .2

 می باشد.  

 استفاده خواهد شد.  فرادید رایان افزار  شرکتهای آنالین از سامانه  جهت برگزاری آزمون .3

فرادید رایان   شرکتهای آموزشی الزم در خصوص نحوه استفاده از سامانه آزمون کارشناسان مرکز آزمون دانشگاه موظف هستند فایل .4

 قرار دهند.   و اساتید  را تهیه نموده و در اختیار دانشجویان افزار 

 . شدخواهد    تعیین  سؤالالت و نوع  ؤابا توجه به تعداد سزمان کلی هر آزمون   .5

 قابل تنظیم خواهد بود.     ثانیه  60ثانیه تا حداکثر    30  بین حداقل  ،ای و بسته پاسخچند گزینه  تسؤاالبه  زمان پاسخگویی   .6

   ح سؤال تعیین خواهد شد.طرابا توجه به نظر    تشریحی،زمان پاسخگویی به سؤاالت   .7

 تنظیم خواهد شد.   بندی وت جمعسؤاالاختصاص داده شده    های  زمانزمان کل آزمون با توجه به   .8

 .  استعهده دانشجو  ه  ب  (سؤالدر هر    توقفزمان  با رعایت حداکثر  )  سؤالمدیریت زمان برای پاسخ دهی به هر     .9

 هر روز خواهد بود.    18تا    8زمان برگزاری آزمون های پایان ترم طبق برنامه زمانی مصوب شورای آموزشی دانشگاه از   .10

و مراکز آموزشی درمانی موظف هستند، برنامه امتحانی پایان هر نیم سال تحصیلی را به نحوی تنظیم نمایند ها  معاونین آموزشی دانشکده   .11

 رعایت شود.  تداخل مجاز بین آزمون ها  تا  

هایی که ضریب دشواری بیشتر  خواهد شد. تمامی سؤال  محاسبهتوسط نرم افزار  ها  پس از برگزاری هر آزمون ضریب سختی و تمییز سؤال .12

 شوند.  شده و یا در نیم سال بعدی بازنگری میاز آزمون حذف    ، طبق صالحدید استادته باشندو ضریب تمییز کمتر از صفر داش  %75از  

 

  

http://www.faradidsoft.com/
http://www.faradidsoft.com/


 

 

 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان                 

 معاونت آموزشی                 
 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی                 

 

3 
 

 پلتفرم آزمون:  -2ماده

 ها را نداشته باشد. ها و پاسخها، گویهمتن سؤال  pasteو    copyای باشد که فراگیر امکان  پلتفرم آزمون باید به گونه  .1

و استفاده از صفحات جستجو    screen sharingای باشد تا قابلیتهای عکس برداری از صفحه آزمون،  پلتفرم آزمون حتی المقدور به گونه .2

 غیر فعال شوند.    screen switchingدر وب  

 ها به صورت تصادفی باشد.   ها و گزینهای باشد که ترتیب نمایش سؤالپلتفرم آزمون باید به گونه  .3

قبلی وجود   سؤاله بازگشت ب امکان در حین آزمون شود ودر یک صفحه نمایش داده  سؤالای باشد که هر پلتفرم آزمون باید به گونه .4

 داشته باشد.  ن

بازبینی  ت را مجدداًسؤاالدرصد از  10ت، در مرحله مرور پاسخ ها، دانشجو مجاز خواهد بود پاسخ حداکثر سؤاالپس از پاسخ به تمامی  .5

عدم  . در صورت است افزارفرادید رایان نرم افزار  اجرای آن توسط رعایت این بند بستگی به قابلیت نموده و پاسخ خود را اصالح نماید.

جود  ها نیز ودر مرحله مرور پاسخ، امکان ویرایش و بازبینی  2ماده    4مطابق بند  افزار به اختصاص سهمیه ویرایش به دانشجویان،  توانایی نرم

 نخواهد داشت. 

  ، تشریحی  سؤالهر  و برای  دقیقه،    2حداکثر  کوتاه پاسخ یا صحیح و غلط    ،ایچند گزینه  سؤالهر    توقف درحداکثر زمان  در پلتفرم آزمون،   .6

بعدی نمایش داده خواهد    سؤال، به صورت خودکار  سؤالدر هر    توقف  پس از اتمام زمان  بدیهی استتنظیم خواهد شد.  بسته به نظر استاد  

 از کل زمان آزمون کم خواهد شد.    سؤالزمان مورد استفاده در هر  شد.  

به پایان  13:30آغاز و  13دقیقه برای آن در نظر گرفته شده است راس ساعت  30سؤال دارد و  30ای که آزمون چهارگزینه :مثال به عنوان

در مدت زمان  تا    مدیریت نمایدای  به گونهقف خود در هر سوال را  دانشجو باید زمان تو(.  ثانیه  60)به طور میانگین برای هر سوال  خواهد رسید  

  از حد میانگین هر سؤال  ثانیه 30پاسخ دهد ) ثانیه 30سوال نخست را در تواند میدانشجو بنابراین  ها پاسخ دهد. دقیقه به تمامی سؤال 30

در این مثال  با این توضیح که    .ثانیه بیش از حد میانگین هر سؤال، زمان اختصاص دهد(  30)  ثانیه پاسخ دهد  90، سؤال دوم را در  ذخیره نماید( 

    .وجود نداردثانیه    120  بیش ازامکان توقف در هر سؤال  

رخ داده است    یکه قطع  یدانشجو بتواند از همان مرحله ا   نترنت یباشد که در صورت قطع شدن ا  یا به گونه  دی آزمون با  یپلتفرم اجرا .7

 وارد آزمون شود.    مجددً

قبل از شروع بازه زمانی شروع آزمون وجود نداشته  مجازی  باشد که امکان دسترسی دانشجو به آزمون    یا به گونه  دی آزمون با  یپلتفرم اجرا  .8

 .باشد

و تصویر    نموده  دست نویس  ، پاسخ خود را  سؤاالت تشریحی  به  پاسخ  برای  فراگیر قادر باشد  که  طراحی شود  یا به گونه  دیپلتفرم آزمون با .9

 نماید. اری  ذ بارگ  در محل پاسخآنرا  

و در صورت نیاز دانشجو به   شرکت در آزمون باشد قادر به  IP یکبا در هر آزمون تنها ای باشد که هر دانشجو پلتفرم آزمون باید به گونه .10

 و آزمون به صورت اختصاصی برای وی فعال گردد.   ITاین قابلیت پس از تماس دانشجو، توسط کارشناسان    ،دیگر  IPاتصال با یک  

بروز هرگونه  در صورت لذا تنها یک بار قادر به ورود به آزمون باشد.   IPای باشد که دانشجو در هر آزمون با هر پلتفرم آزمون باید به گونه .11

 هماهنگی صورت پذیرد. تماس و  و آزمون    ITکارشناسان    به سامانه الزم است با  ، جهت ورود مجددمیانه آزمون  درقطعی و خروج دانشجو  

 

  



 

 

 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان                 

 معاونت آموزشی                 
 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی                 

 

4 
 

 اساتید:نقش  -3ماده

ای، تشریحی کوته پاسخ،  افزار به طراحی سؤال به اشکال مختلف، اساتید قادر خواهند بود از انواع سؤاالت چند گزینهبا توجه به قابلیت نرم .1

 گسترده پاسخ و ... اقدام نمایند. 

 خودداری نمایند. اکیداً  (  2و    1هایی مانند )همه موارد(، )هیچ کدام(، )گزینه  ای از نگارش گزینهگزینهاساتید هنگام طراحی سؤال چند   .2

های تکوینی در طول ترم تحصیلی الزم است اساتید گرامی در صورت برگزاری کالس های مجازی در ترم های آتی، نسبت به انجام ارزیابی .3

الی    %50)  های تکوینی و بقیهنمره نهایی دانشجو را از ارزیابی  %50الی    %30مجاز خواهد بود که  اقدام نمایند. در این صورت استاد مربوطه  

 را از طریق برگزاری آزمون پایان ترم لحاظ نماید.   (70%

ت استفاده شود. به عبارت دیگر  سؤاال( برای طراحی Blue printشود برای افزایش روایی آزمون از جدول مشخصات آزمون )توصیه می .4

 ت طرح شده توزیع مناسبی از مباحث تدریس شده داشته باشند. سؤاال

ها قابل  که از وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده wordاساتید موظف خواهند بود، سؤاالت خود را در فرم مربوطه با فرمت  .5

 فی شده در آن دانشکده و در زمان مناسب ارسال نمایند.  دریافت است، تایپ نموده و برای کارشناس مسئول معر

دانشکده  مسئول حراست دانشکده یا نماینده حراست    ساعت قبل از شروع آزمون به  72بود، سؤاالت خود را حداقل  اساتید موظف خواهند   .6

 خود تحویل دهند.

که لینک آن از سایت دانشگاه اخذ شده است اقدام به برگزاری    Adobe Connectتواند از نرم افزار  جهت اجرای آزمون شفاهی استاد می  .7

آزمون نماید. در صورت استفاده از سایر نرم افزارها برای برگزاری آزمون شفاهی، الزم است پس از هماهنگی با اداره آموزش نسبت به اخذ  

 مجوز دانشگاه اقدام گردد. 

به عنوان مثال: آزمون چند گزینه ای،  رت ترکیبی و متشکل از چند فاز طراحی شود.  تواند به صوبا توجه به صالحدید استاد، هر آزمون می .8

 آزمون تشریحی و پروژه 

 طراحی گردد.  جورکردنیو    ، صحیح/غلطت چند گزینه ایسؤاالدر فاز اول با توجه به واحد درسی و ساعات تدریس،   -

 راحی گردد.تشریحی ط  سؤالدر فاز دوم با توجه به واحد درسی و ساعات تدریس،   -

 در فاز سوم یک پروژه پایانی تعریف می شود.    -
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 دانشجویان:نقش  -4 ماده

 د.  نبرای ورود به سامانه آزمون الکترونیک استفاده نمای  chromeاز مرورگر  باید    یاندانشجو .1

 د.   نباشد استفاده نمای اپ، تبلت و گوشی موبایل که امکان ورود به سامانه را داشته  ، لب تPCد از  نتوانمی  یاندانشجو .2

مراجعه و نسبت به    ،ده خود معرفی شده است ک توسط اداره آموزش دانش  ای که قبالًس ساعت مقرر به سامانه أدانشجویان موظف هستند ر .3

 . ت اقدام نمایندسؤاالپاسخ به  

 اتصال به اینترنت اطمینان حاصل نمایند.    مین امکانات سخت افزاری، نرم افزاری وأدانشجویان الزم است قبل از برگزاری آزمون نسبت به ت .4

بدیهی است در صورتی که دانشجویی    .مسئولیت تدارک رایانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت آزمون بر عهده خود دانشجو خواهد بود .5

اداره آموزش  به  ساعت قبل از شروع آزمون 24الزم است حداقل به هر دلیل امکان تهیه کامپیوتر و اتصال به اینترنت نداشته باشد، 

شرایط   شود.مین شرایط انجام آزمون مجازی در محل دانشکده برای ایشان اقدام أاطالع دهد تا نسبت به تخود  دانشکده محل تحصیل

 شده برای سایر دانشجویان خواهد بود.   یینشرایط تع  مشابهآزمون برای این دسته از دانشجویان  

تاپ، موبایل، تبلت و ... نزد خود داشته باشند تا در صورت بروز    پشود دانشجویان هنگام آزمون حداقل یک دستگاه دیگر مانند لتوصیه می .6

 استفاده نمایند. سامانه آزمون    جهت ورود بهاز وسیله دوم    کارشناسان مرکز آزمونهماهنگی با    پس از،  هرگونه اختالل در دستگاه اول 

از مدت  مون،  زخیر در ورود به آأدقایق تمسلماً  دقیقه پس از شروع آزمون اجازه ورود به سامانه را خواهند داشت.    5حداکثر تا    دانشجویان .7

 کسر خواهد شد.  کل آزمون  زمان  

 است.    عدم شرکت دانشجو در آزمونبه منزله  آزمون  دقیقه در ورود به سامانه    5خیر بیش از  أت .8

افزاری )مانند قطعی برق، قطعی اینترنت و ...( افزاری یا سختمیانه آزمون به دلیل بروز مشکالت نرمابتدا یا در صورتی که دانشجویی در  .9

  هماهنگی و  ،مون تماس بگیرد و نسبت به ورود مجدد به سامانهکارشناسان مرکز آز  باالزم است در اسرع وقت  دچار قطعی اینترنت شود،  

. عدم  است دقیقه 5حداکثر مدت زمان مجاز برای اطالع رسانی قطعی اینترنت توسط دانشجو به کارشناس آزمون اطالع رسانی نماید. 

 در آزمون است.    عدم شرکتبه منزله  با کارشناسان مرکز آزمون  تماس دانشجو  

و یا   دنافزاری )مانند قطعی برق، قطعی اینترنت و ...( از ورود به آزمون بازمانافزاری یا سخت به دلیل بروز اشکاالت نرمکه ی اندانشجوی .10

درخواست آزمون مجدد خود  ساعت آینده    24کثر تا  الزم است حدا،  برای ایشان فراهم نشوددر زمان مناسب  امکان ورود مجدد به سامانه  

د تا در خصوص  ننمای  تحویلصورت مکتوب و همراه با مستندات به اداره آموزش دانشکده خود  ه  عدم شرکت در آزمون ب  دلیلرا به همراه  

گیری شود. در این حالت اداره آموزش دانشکده ضمن بررسی صحت ادعای مطرح شده توسط دانشجو، در وضعیت آتی ایشان تصمیم

 یید اظهارات دانشجو اقدام به برگزاری آزمون مجدد خواهد نمود.  أصورت ت

 ذیل الزامی است: ، رعایت موارد  در صورت برگزاری آزمون مجدد برای دانشجویان .11

 با آزمون پیشین متفاوت خواهد بود.   های مطرح شده در این آزمون   سؤال   •

 آزمون مجدد بسته به نظر استاد به صورت تشریحی یا شفاهی برگزار خواهد شد.  •

 این آزمون به صورت حضوری و تحت نظارت مستقیم مراقبین اداره آموزش دانشکده برگزار خواهد شد.  •

 گردد.  ابالغ میه به دانشجو  اداره آموزش دانشکده با هماهنگی استاد مربوط توسط    ،زمان آزمون مجدد  •
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 ها:  سؤالنوع  -5ماده

 . شود از سؤاالت با تاکسونومی باال استفاده شودتوصیه می .1

 . ها نمره منفی نخواهند داشت  سؤال .2

 . گرددخودداری    ،شودها یافت می  در جزوات یا کتابو عیناً  هایی که پاسخ آن مستقیماً    از طراحی سؤال .3

 میزان واحد و ساعات تدریس تعیین می شود.  محتوا،  تعداد سؤال ها براساس   .4

 :جور کردنی -صحیح و غلط  -ای ت چند گزینه سؤاال

 های ذیل استفاده کنند:   توانند از روش  ینه ای میزهای چند گ  اساتید محترم برای ارتقای تاکسونومی سؤال .5

 استفاده از سناریو  -

 نمودار، جدول یا عکس طراحی سؤال بر اساس یک شکل،   -

 ارائه اطالعات به شکل خام و تفسیر نشده  -

 به صورت کاربردی   سؤال هاطراحی   -

 :تشریحی های  سؤال

 ذیل استفاده کنند:  انواعتوانند از  می    ها  طراحی سؤالاساتید محترم برای   .6

 پاسخ   اهکوت •

 پاسخ   محدود •

 گسترده پاسخ •

( استفاده خواهد شد. به این صورت که الگوی پاسخ به چندین بخش  Analyticتحلیلی )برای نمره دادن به هر سؤال تشریحی از روش  .7

 .گردد  تعیین میشود و سپس برای هر بخش نمره یا امتیاز مشخصی  تقسیم می

 پروژه: 

 کند.    طراحی می  واحد درسی در خصوص آن  ی دانشجویان  ا براستاد یک پروژه    حالتدر این   .8

 استاد مربوطه تعیین خواهد شد.    رظبا نزمان تحویل پروژه ها توسط دانشجویان   .9

شخصی خود    و استدالل  تحلیل  و پاسخ را بر اساس اندیشه،  کار کنندبر روی آن  بصورت مستقل    پروژه باید به گونه ای باشد که دانشجویان .10

 یکسان باشد از آنها پذیرفته نخواهد بود.   یان در صورتی که مستندات پروژه ارسالی دانشجوو لذا    به نگارش درآورند

   یا به صورت پروژه گروهی تعیین شود.    برای هر دانشجو متفاوت باشد  تواندمیپروژه   .11

 آزمون شفاهی:

استاد مربوطه طبق صالحدید خود  ، (ویژه دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی)در صورت برگزاری آزمون به صورت ویدئوکنفرانس  .12

 استفاده نماید.   تواند از روش آزمون شفاهیمی

 توانند از شیوه آزمون شفاهی ساختارمند استفاده نمایند. اساتید برای افزایش روایی و پایایی نتایج آزمون شفاهی به صورت مجازی می .13

 . ع دهدبه اداره آموزش دانشکده مربوطه اطال  استاد مربوطه شیوه ارزیابی خود را قبالًالزم است  در این حالت   .14
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 آزمون: برگزاری -6 ماده

 . آغاز و به پایان خواهد رسیدطبق برنامه امتحانی  هر درس برای تمامی دانشجویان مشمول آن آزمون در یک ساعت مشخص    آزمون .1

  ، آزمون ها )از قبیل آدرس سایت شرکت دانشجویان در این آزمونهر دانشکده موظف هستند نحوه  فناوری اطالعات/کارشناسان آموزش .2

رسانی   به دانشجویان اطالعدر برنامه امتحانی ( را شماره تماس برای پاسخگویی در حین آزمونها و  ها، انواع سؤال برنامه زمانی آزمون

 .  نمایند

آزمون شونده  های تلفنی دانشجویان ها، به تماس آزمون در زمان برگزاریکارشناسان آموزش/فناوری اطالعات هر دانشکده موظف هستند  .3

   اقدام نمایند.  آنها  پاسخ دهند و برای رفع مشکالت

هفته قبل از آزمون در اختیار دانشجویان قرار داده می شود. تا به   نام کاربری و رمز ورود به جلسه آزمون  با یک پیش فرض مشخص یک .4

 موقع برای تغییر رمز ورود اقدام نمایند.  

مین تجهیزات الزم برای آزمون مجازی نیستند و تصمیم به أدسته از دانشجویانی که قادر به ت  برای آناداره آموزش دانشکده موظف است   .5

 مکاتبه نماید.دانشجویی    و امور  اجرای آزمون با امکانات دانشکده دارند، از بابت تامین خوابگاه و اسکان با معاونت محترم فرهنگی

خرابی سرورها، قطعی    نظیربه طول بیانجامد )  دقیقه  15رخ دهد که بیش از    سمت دانشگاهاز    حین اجرای آزمون، اختاللیدر صورتی که در   .6

ساعت آتی از طریق اداره آموزش دانشکده به اطالع دانشجویان   72گردد و زمان اجرای مجدد آن حداکثر در اینترنت و ...(، کل آزمون لغو می

 خواهد رسید.  

دقایق سپری شده در زمان  دقیقه به طول بیانجامد،    15در صورتی که در حین اجرای آزمون، اختاللی از سمت دانشگاه رخ دهد که کمتر از   .7

 ه خواهد شد. قطعی به زمان کل آزمون اضاف

یک و    منتخب  آموزشبر عهده کارشناس  در سامانه فرادید،  بارگذاری آنها    ،توسط اعضای هیئت علمی  و ارسال آنت  پس از طراحی سؤاال .8

 دانشکده خواهد بود.آن     IT متخصصنفر  

 .صورت خواهد گرفت  هادر دانشکده   ITو    آزمون  انقبل از شروع آزمون توسط کارشناس   ساعتت در سامانه آزمون یک  سؤاالبارگذاری   .9

اری سؤاالت  ذ یید نموده و بر نحوه بارگأرا ت ITکارشناسان آزمون و  صالحیتمسئول حراست هر دانشکده )یا نماینده حراست( الزم است  .10

 در سامانه و حفظ محرمانگی آنها نظارت نماید.

 

 

شامل   ماده 6در و با همکاری معاونت های آموزشی دانشکده ها کارگروه ارزیابی و آزمون دانشگاه  اتدستورالعمل بر مبنای مصوبات جلساین 

بند(   10بند( و برگزاری آزمون ) 14ها ) بند(، نوع سؤال 11بند(، نقش دانشجویان ) 8بند(، نقش اساتید ) 11، پلتفرم آزمون )(بند 12کلیات )

 . گردید  مصوبدانشگاه    شورای آموزشیدر    25/3/99خ  در مور


