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 مقدمه:

و همچنین میزان    الزم ها و مهارت های  صالحیتبه منظور تعیین میزان دستیابی فراگیران به اهداف یادگیری، کسب  

پیشرفت تحصیلی فراگیران، آزمون های مختلف تکوینی و تراکمی در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.  

برای دانشجویان با توجه   آنالینهای نظر به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به برگزاری آزمون

گردد. شیوه نامه  وان چارچوب کلی برگزاری این نوع آزمون ها ارائه میدستورالعمل ذیل به عن  ،19-به پاندمی کووید

حاضر مربوط به برگزاری آزمون الکترونیک بدون حضور دانشجویان در دانشگاه تدوین و تهیه شده است. با توجه به  

امکان نظارت مستقیم فراگیران توسط مراقبین در هنگام اجرای آزمون،   ن  ری آزمواست در نحوه برگزا   الزمعدم 

مداخالتی انجام پذیرد تا روایی و پایایی آزمون مورد تأیید    (مانند طراحی سؤال ها، زمان آزمون، شیوه نمره دهی و ...)

 .قرار گیرد. شیوه نامه حاضر به نحوی طراحی شده است تا حداکثر روایی و پایایی و سودمندی آزمون احصا گردد

 ت: کلیا–  1ماده 

مسئولیت هماهنگی جهت تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در دانشگاه    معاونت آموزشی دانشگاه .1

 را بر عهده خواهد داشت 

ارکان مدیریتی برای تصمیم گیری و برگزاری آزمون های مجازی پایان هر نیم سال تحصیلی دانشجویان به   .2

 است عهده شورای آموزشی دانشگاه 

 ت فرادید رایان افزار استفاده خواهد شد از سامانه شرک  آنالینجهت برگزاری آزمونهای  .3

در خصوص نحوه استفاده از سامانه    الزمکارشناسان مرکز آزمون دانشگاه موظف هستند فایلهای آموزشی   .4

 .آزمون شرکت فرادید رایان افزار را تهیه نموده و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار دهند 

 . و نوع سؤال تعیین خواهد شد سؤالهازمان کلی هر آزمون با توجه به تعداد  .5

 .بندی و تنظیم خواهد شدجمعسؤالها های اختصاص داده شده کل آزمون با توجه به زمانمان ز .6

به عهده دانشجو    (با رعایت حداکثر زمان توقف در هر سؤال )مدیریت زمان برای پاسخ دهی به هر سؤال   .7

 .است
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هر    18  تا  8  ساعت   های پایان ترم طبق برنامه زمانی مصوب شورای آموزشی دانشگاه اززمان برگزاری آزمون .8

 . روز خواهد بود

سال   .9 نیم  هر  پایان  امتحانی  برنامه  هستند،  موظف  درمانی  آموزشی  مراکز  و  ها  دانشکده  آموزشی  معاونین 

 . تحصیلی را به نحوی تنظیم نمایند تا تداخل مجاز بین آزمون ها رعایت شود

شد. تمامی سؤالهایی    پس از برگزاری هر آزمون ضریب سختی و تمییز سؤالها توسط نرم افزار محاسبه خواهد .10

استاد از آزمون    صالحدیدو ضریب تمییز کمتر از صفر داشته باشند، طبق    %  75که ضریب دشواری بیشتر از  

 .شوندحذف شده و یا در نیم سال بعدی بازنگری می
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 : پلتفرم آزمون- 2ماده

ها را    ها و پاسخ سؤالها، گویهمتن   paste و copy پلتفرم آزمون باید به گونه ای باشد که فراگیر امکان .1

 .دننداشته باش

به گونه .2 المقدور  آزمون حتی  قابلیتپلتفرم  تا  باشد  آزمون،    ای  از صفحه  برداری   sharingهای عکس 

screen  و استفاده از صفحات جستجو در وب switching screen غیر فعال شوند . 

 .ها به صورت تصادفی باشدها و گزینه   سؤال پلتفرم آزمون باید به گونه ای باشد که ترتیب نمایش  .3

ای باشد که هر سؤال در یک صفحه نمایش داده شود و در حین آزمون امکان  پلتفرم آزمون باید به گونه  .4

 . بازگشت به سؤال قبلی وجود نداشته باشد

رصد  د 10، در مرحله مرور پاسخ ها، دانشجو مجاز خواهد بود پاسخ حداکثر ها  سؤالپس از پاسخ به تمامی  .5

نماید. رعایت این بند بستگی به قابلیت اجرای آن    اصالح را مجدداً بازبینی نموده و پاسخ خود را  سؤالها  از  

نرم  افزار فرادید رایان افزار است. در صورت عدم توانایی  نرم  به  توسط  به اختصاص سهمیه ویرایش  افزار 

 .ها نیز وجود نخواهد داشت مرحله مرور پاسخ امکان ویرایش و بازبینی در  ،2ماده   4دانشجویان، مطابق بند 

شریحی  و ت  صحیح و غلط،  ای، کوتاه پاسخ در پلتفرم آزمون، حداکثر زمان توقف در هر سؤال چند گزینه .6

بدیهی است پس از اتمام زمان توقف در هر  تنظیم خواهد شد.    دو برابر زمان هر سئوال حداکثر    بلند پاسخ 

خودکار سؤال بعدی نمایش داده خواهد شد. زمان مورد استفاده در هر سؤال از کل زمان  سؤال، به صورت  

 . *آزمون کم خواهد شد

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

. دانشجو باید زمان توقف خود  (ثانیه  60سوال    به طور میانگین برای هر)به پایان خواهد رسید    13:30آغاز و    13

دقیقه به تمامی سؤال ها پاسخ دهد. بنابراین دانشجو    30ای مدیریت نماید تا در مدت زمان  در هر سوال را به گونه 

، سؤال دوم را در  (ثانیه از حد میانگین هر سؤال ذخیره نماید  30)ثانیه پاسخ دهد    30تواند سوال نخست را در  می

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

 . ثانیه وجود ندارد 120امکان توقف در هر سؤال بیش از 
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ای  دانشجو بتواند از همان مرحله  ،ورت قطع شدن اینترنتای باشد که در ص پلتفرم اجرای آزمون باید به گونه .7

 . وارد آزمون شوداًکه قطعی رخ داده است مجدد 

که امکان دسترسی دانشجو به آزمون مجازی قبل از شروع بازه  ای باشد  پلتفرم اجرای آزمون باید به گونه .8

 .زمانی شروع آزمون وجود نداشته باشد

تشریحی، پاسخ    سؤالهایطراحی شود که فراگیر قادر باشد برای پاسخ به  ی  ا پلتفرم اجرای آزمون باید به گونه .9

 . خود را دست نویس نموده و تصویر آنرا در محل پاسخ بارگذاری نماید

قادر به شرکت در آزمون   IP که هر دانشجو در هر آزمون تنها با یکای باشد  پلتفرم آزمون باید به گونه  .10

 دیگر، این قابلیت پس از تماس دانشجو، توسط کارشناسان IP ال با یکباشد و در صورت نیاز دانشجو به اتص

IT و آزمون به صورت اختصاصی برای وی فعال گردد . 

تنها یک بار قادر به ورود به آزمون   IP ای باشد که دانشجو در هر آزمون با هرپلتفرم آزمون باید به گونه .11

  الزم در میانه آزمون، جهت ورود مجدد به سامانه  باشد. لذا در صورت بروز هرگونه قطعی و خروج دانشجو  

 .و آزمون تماس و هماهنگی صورت پذیرد IT است با کارشناسان

  



 

6 
 

 : نقش اساتید- 3ماده

  سؤال   به طراحی انواع افزار به طراحی سؤال به اشکال مختلف، اساتید قادر خواهند بود  با توجه به قابلیت نرم .1

 .ای، تشریحی کوته پاسخ، گسترده پاسخ و ... اقدام نمایندچند گزینه  های

هایی  از نگارش گزینه  ،ضمن رعایت اصول طراحی این سئواالت  ایاساتید هنگام طراحی سؤال چند گزینه .2

 . اکیداً خودداری نمایند( 2و  1ینه گز)، (هیچ کدام )، (همه موارد)مانند 

برگزاری    الزم .3 اساتید در صورت  ارزیابیکالساست  انجام  به  نسبت  های آتی،  ترم  در  مجازی  های  های 

   %  30 حداقل که موظف خواهد بودتکوینی در طول ترم تحصیلی اقدام نمایند. در این صورت استاد مربوطه 

 .یدهای تکوینی لحاظ نمانمره نهایی دانشجو را از ارزیابی

  سؤالها برای طراحی ( Blue print) شود برای افزایش روایی آزمون از جدول مشخصات آزمونتوصیه می .4

 .طرح شده توزیع مناسبی از مباحث تدریس شده داشته باشند های سؤالاستفاده شود. به عبارت دیگر  

ایت معاونت  که از وب س word خود را در فرم مربوطه با فرمت  های  سؤالاساتید موظف خواهند بود،   .5

ها قابل دریافت است، تایپ نموده و برای کارشناس مسئول معرفی شده در آن  آموزشی دانشگاه و دانشکده

 .دانشکده و در زمان مناسب ارسال نمایند

به مسئول حراست    72خود را حداقل    های   سؤالاساتید موظف خواهند بود،   .6 ساعت قبل از شروع آزمون 

 . کده خود تحویل دهنددانشکده یا نماینده حراست دانش

که لینک آن از سایت دانشگاه   Adobe connect تواند از نرم افزارجهت اجرای آزمون شفاهی استاد می .7

اخذ شده است اقدام به برگزاری آزمون نماید. در صورت استفاده از سایر نرم افزارها برای برگزاری آزمون  

 . است پس از هماهنگی با اداره آموزش نسبت به اخذ مجوز دانشگاه اقدام گردد الزمشفاهی، 

ترکیبی و متشکل از چند فاز طراحی شود. به عنوان    تواند به صورتاستاد، هر آزمون می  صالحدیدبا توجه به   .8

 مثال: آزمون چند گزینه ای، آزمون تشریحی و پروژه 

چند گزینه ای، صحیح/غلط و   های  سؤالدر فاز اول با توجه به واحد درسی و ساعات تدریس،  ▪

 .جورکردنی طراحی گردد

 . تشریحی طراحی گرددر فاز دوم با توجه به واحد درسی و ساعات تدریس، سؤال د ▪
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 ود. در فاز سوم یک پروژه پایانی تعریف می ش ▪

 : نقش دانشجویان-  4ماده 

 .برای ورود به سامانه آزمون الکترونیک استفاده نمایند chrome دانشجویان باید از مرورگر .1

داشته باشد استفاده  لب تاپ، تبلت و گوشی موبایل که امکان ورود به سامانه را   ، PCتوانند ازدانشجویان می .2

 .نمایند

توسط اداره آموزش دانشکده خود معرفی    قبالًدانشجویان موظف هستند رأس ساعت مقرر به سامانه ای که   .3

 . اقدام نمایند ها  سؤالشده است، مراجعه و نسبت به پاسخ به 

و اتصال به   قبل از برگزاری آزمون نسبت به تأمین امکانات سخت افزاری، نرم افزاریدانشجویان است   الزم .4

 . اینترنت اطمینان حاصل نمایند

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

است    الزماست در صورتی که دانشجویی به هر دلیل امکان تهیه کامپیوتر و اتصال به اینترنت نداشته باشد،  

دهد تا نسبت به    اطالعوع آزمون به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود  ساعت قبل از شر  24حداقل  

تأمین شرایط انجام آزمون مجازی در محل دانشکده برای ایشان اقدام شود. شرایط آزمون برای این دسته از  

 .دانشجویان مشابه شرایط تعیین شده برای سایر دانشجویان خواهد بود

مون حداقل یک دستگاه دیگر مانند لپ تاپ، موبایل، تبلت و ... نزد شود دانشجویان هنگام آزتوصیه می .6

در دستگاه اول، پس از هماهنگی با کارشناسان مرکز    اختالل خود داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه  

 .آزمون از وسیله دوم جهت ورود به سامانه آزمون استفاده نمایند

ون اجازه ورود به سامانه را خواهند داشت. مسلماً دقایق تأخیر  دقیقه پس از شروع آزم  5دانشجویان حداکثر تا   .7

 .در ورود به آزمون، از مدت زمان کل آزمون کسر خواهد شد

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

ابتدا یا میانه آزمون به دلیل بروز   .9 مانند )افزاری  افزاری یا سختمشکالت نرمدر صورتی که دانشجویی در 

اینترنت و برق، قطعی  اینترنت شود،   ...(  قطعی  با کارشناسان مرکز   الزمدچار قطعی  اسرع وقت  است در 

رسانی نماید. حداکثر مدت زمان  اطالع آزمون تماس بگیرد و نسبت به ورود مجدد به سامانه، هماهنگی و  
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دقیقه است. عدم تماس دانشجو  5نت توسط دانشجو به کارشناس آزمون رسانی قطعی اینتراطالع مجاز برای 

 .به منزله عدم شرکت در آزمون استبا کارشناسان مرکز آزمون 

از    (مانند قطعی برق، قطعی اینترنت و ...)افزاری یا سخت افزاری  نرم   اشکاالتدانشجویانی که به دلیل بروز   .10

است    الزممجدد به سامانه در زمان مناسب برای ایشان فراهم نشود،    مانند و یا امکان ورودب  ورود به آزمون باز

ساعت آینده درخواست آزمون مجدد خود را به همراه دلیل عدم شرکت در آزمون به صورت   24حداکثر تا 

مکتوب و همراه با مستندات به اداره آموزش دانشکده خود تحویل نمایند تا در خصوص وضعیت آتی ایشان  

شتصمیم توسط گیری  شده  مطرح  ادعای  صحت  بررسی  ضمن  دانشکده  آموزش  اداره  حالت  این  در  ود. 

 .دانشجو، در صورت تأیید اظهارات دانشجو اقدام به برگزاری آزمون مجدد خواهد نمود

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

 . پیشین متفاوت خواهد بود های مطرح شده در این آزمون با آزمونسؤال ▪

 . 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

-می ابالغزمان آزمون مجدد، توسط اداره آموزش دانشکده با هماهنگی استاد مربوطه به دانشجو  ▪

 .رددگ
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 : هانوع سؤال -  5ه ماد

 .استفاده شود  باالبا تاکسونومی  های سؤالشود از توصیه می .1

 . سؤال ها نمره منفی نخواهند داشت .2

 .شود، خودداری گرددجزوات یا کتاب ها یافت میاز طراحی سؤال هایی که پاسخ آن مستقیماً و عیناً در  .3

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

اساتید محترم برای ارتقای تاکسونومی سؤال      :جور کردنی  -صحیح و غلط    -ای  چند گزینه   سؤالهای  طراحی .5

 :توانند از روش های ذیل استفاده کنندای میهای چند گزینه 

 فاده از سناریو  است •

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

 به شکل خام و تفسیر نشده   اطالعات ارائه  •

 طراحی سؤال ها به صورت کاربردی  •

 . توانند از انواع ذیل استفاده کننداساتید محترم برای طراحی سؤال ها می: سؤال های تشریحیطراحی  .6

 کوتاه پاسخ  •

 محدود پاسخ    •

 گسترده پاسخ   •

استفاده خواهد شد. به این صورت که  (  Analyticلی )به هر سؤال تشریحی از روش تحلی  برای نمره دادن .7

 .شود و سپس برای هر بخش نمره یا امتیاز مشخصی تعیین می گرددالگوی پاسخ به چندین بخش تقسیم می

 .واحد درسی طراحی می کنددر این حالت استاد یک پروژه برای دانشجویان در خصوص آن  :پروژهارائه  .8

 .زمان تحویل پروژه ها توسط دانشجویان با نظر استاد مربوطه تعیین خواهد شد .9

پروژه باید به گونه ای باشد که دانشجویان بصورت مستقل بر روی آن کار کنند و پاسخ را بر اساس اندیشه،   .10

ت پروژه ارسالی دانشجویان  شخصی خود به نگارش درآورند و لذا در صورتی که مستندا  استداللتحلیل و  

 .یکسان باشد از آنها پذیرفته نخواهد بود

 .تواند برای هر دانشجو متفاوت باشد یا به صورت پروژه گروهی تعیین شودپروژه می .11
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ویژه دانشجویان دوره های  )برگزاری آزمون به صورت ویدئوکنفرانس    در صورت:  آزمون شفاهیطراحی   .12

 .تواند از روش آزمون شفاهی استفاده نمایدخود می صالحدید، استاد مربوطه طبق (تکمیلی تحصیالت

توانند از شیوه آزمون شفاهی  ساتید برای افزایش روایی و پایایی نتایج آزمون شفاهی به صورت مجازی میا .13

 . ساختارمند استفاده نمایند

 . ثانیه قابل تنظیم خواهد بود  60ثانیه تا   30بین ای چند گزینه  های  سؤالزمان پاسخگویی به  .14

زمان هر سئوال چند  ،  در تکسونومی باال   case-basedمتن ساقه سئوال به صورت  : در صورت تنظیم  1بصره  ت

 استاد مربوطه تعیین خواهد شد.   براساس صالحدید گزینه ای

با توجه به صالحدید استاد تعیین  ه  دقیق  2حداکثر  کوتاه پاسخ/محدودپاسخ    های  سؤال زمان پاسخگویی به   .15

 خواهد شد. 

کوتاه  زمان هر سئوال  ،  در تکسونومی باال   case-basedمتن ساقه سئوال به صورت در صورت تنظیم  :  2تبصره  

 استاد مربوطه تعیین خواهد شد.   براساس صالحدید پاسخ/محدودپاسخ 

 زمان هر سئوال طبق صالحدید استاد تعیین خواهد شد.  ، بلند پاسخ  تشریحی های  سؤالزمان پاسخگویی به  .16
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 :برگزاری آزمون -  6ماده 

آزمون هر درس برای تمامی دانشجویان مشمول آن آزمون در یک ساعت مشخص طبق برنامه امتحانی آغاز   .1

 . و به پایان خواهد رسید

هر دانشکده موظف هستند نحوه شرکت دانشجویان در این آزمون ها   اطالعاتکارشناسان آموزش/فناوری   .2

از قبیل آدرس سایت آزمون، برنامه زمانی آزمون ها، انواع سؤال ها و شماره تماس برای پاسخگویی در  )

 .رسانی نماینداطالع را در برنامه امتحانی به دانشجویان   (حین آزمون

های    ه موظف هستند در زمان برگزاری آزمون ها، به تماسهر دانشکد  اطالعاتکارشناسان آموزش/فناوری   .3

 .اقدام نمایندذر زمان مناسب آنها  مشکالتتلفنی دانشجویان آزمون شونده پاسخ دهند و برای رفع 

اختیار   .4 در  آزمون  از  قبل  هفته  یک  فرض مشخص  پیش  یک  با  آزمون  جلسه  به  ورود  رمز  و  کاربری  نام 

 . ییر رمز ورود اقدام نماینددانشجویان قرار داده می شود. تا به موقع برای تغ

تأمین تجهیزات   .5 به  قادر  از دانشجویانی که  برای آن دسته  برای    الزماداره آموزش دانشکده موظف است 

آزمون مجازی نیستند و تصمیم به اجرای آزمون با امکانات دانشکده دارند، از بابت تامین خوابگاه و اسکان  

 .اتبه نمایدبا معاونت محترم فرهنگی و امور دانشجویی مک

از    اختاللیدر صورتی که در حین اجرای آزمون،   .6 بیش  به طول   15از سمت دانشگاه رخ دهد که  دقیقه 

گردد و زمان اجرای مجدد آن حداکثر  ، کل آزمون لغو می(نظیر خرابی سرورها، قطعی اینترنت و ...)بیانجامد  

 . یان خواهد رسیددانشجو  اطالعساعت آتی از طریق اداره آموزش دانشکده به  72در 

از    اختاللیدر صورتی که در حین اجرای آزمون،   .7 به طول    15از سمت دانشگاه رخ دهد که کمتر  دقیقه 

 . بیانجامد، دقایق سپری شده در زمان قطعی به زمان کل آزمون اضافه خواهد شد

، بر عهده  و ارسال آن توسط اعضای هیئت علمی، بارگذاری آنها در سامانه فرادید  ها   سؤالپس از طراحی   .8

 .آن دانشکده خواهد بود IT کارشناس آموزش منتخب و یک نفر متخصص

 و مسئولن آزمون آ در سامانه آزمون یک ساعت قبل از شروع آزمون توسط کارشناس  ها  سؤالبارگذاری  .9

IT در دانشکده ها صورت خواهد گرفت . 
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را تأیید نموده   IT کارشناسان آزمون و  ( صالحیتیا نماینده حراست)است مسئول حراست هر دانشکده    الزم .10

 د.و حفظ محرمانگی آنها نظارت نمای  در سامانه  ها سؤال و بر نحوه بارگذاری 

 تخلفات: –  7ماده 

سامانه آزمون    برگزاری آنالین آزمون و عدم امکان نظارت مستقیم در حین آزمون، الزم است دربا توجه به   -1

ای مبتنی بر رعایت اصول اخالقی و پرهیز از انجام تخلف توسط دانشجو تایید  ابتدای هر آزمون بیانیه  و در 

 د این بیانیه جهت ورود به آزمون الزامی است.  ا مفاموافقت دانشجو ب شود.

بیانیه فوق توسط دانشجو، استاد مربوطه این حق را دارد که در صورت تردید به نمره -2 هر    با توجه به تایید 

 دانشجو نسبت به راستی آزمایی آن اقدام نماید. 

در    صیحسب تشخ   تواننداساتید می  ،ج یصحت نتا  ی ابیو ارز   یاز سالمت امتحانات مجاز  نانیبه منظور اطم -3

بر   یکیقابل توجه مشکالت تکن  ریتاث  ایو    یامتحاننسبت به صحت نمرات، ظن به تخلف    دیکه ترد  یموارد 

  مجدد   آزمون برگزاری  یا    درسی  لیفاتکتعیین  در قالب    تکمیلی   یاب ینسبت به ارز  ،امتحان وجود دارد  ج ینتا

 اقدام نمایند.

 نماید. لحاظ دانشجو نهایی نمره  در محاسبهتواند نتیجه ارزیابی تکمیلی را طبق صالحدید خود استاد می -4

دانشجویی اقدام    مطابق با آیین نامه تخلفات اگر تخلف یا تقلب توسط دانشجو اثبات گردد، با فرد خاطی   -5

 خواهد شد.
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 : یمجاز ی هاآزمون ی برگزار  فرایند  ارزشیابی –  8ماده 

نحوه   .1 پایش عملکرد  به  ارزیابی و آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه موظف  واحد 

 .باشدمیها و مراکز آموزشی درمانی در تمامی دانشکدهسال تحصیلی نیماین برنامه در پایان هر  اجرای

هر .2 آموزشی  دانشکده  دانشکده  معاونین  هر  آزمون  پایش  مسئول  عنوان  و    به  مشکالت  که  هستند  موظف 

های  هفته بعد از اتمام برنامه آزمون   های مربوط به فرایند برگزاری آزمونهای مجازی را حداکثر دوچالش

 به معاون آموزشی دانشگاه اعالم نمایند.  نهایی کتباً

  چالشهای مربوط به برگزاری آزمونهای مجازی را از دیدگاه مسئول پایش برنامه موظف است مشکالت و   .3

   .بررسی نماید های آموزشی، مدیران گروهاتید، اسیاندانشجو شامل برنامه تمامی ذینفعان

  های پس از دریافت گزارش   موظف است  واحد ارزیابی و آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی .4

و تدوین گزارش نهایی آن جهت طرح در    تحلیلها و مراکز آموزشی درمانی نسبت به  ارسالی از دانشکده 

 .شورای آموزشی دانشگاه اقدام نماید

آ و  ارزیابی  کارگروه  جلسات  مصوبات  مبنای  بر  دستورالعمل  همکاری  این  با  و  دانشگاه  آموزشی    معاونین زمون 

، (بند  8)، نقش اساتید  (بند  11)، پلتفرم آزمون  (بند  10)  ماده شامل کلیات  8در  و مراکز آموزشی درمانی،  ها  دانشکده 

بند(، ارزشیابی    5، تخلفات)د(بن  10)و برگزاری آزمون    (تبصره  2و    بند  16)، نوع سؤال ها  (بند  11)نقش دانشجویان  

 .در شورای آموزشی دانشگاه مصوب گردید   10/08/1399مورخدر  تدوین و  بند(    4های مجازی )فرایند برگزار آزمون


