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 : مقدمه 

اکنون قریب به دو دهه است که آزمون های بر خط , در سطح بین المللی در حال اجراست و حرکت جامعه علمی به سمت برگزاری این آزمون 

آزمون, آغاز شده است. اگر چه این حرکت با توجه تکنولوژی مورد نیاز در گذر ها در مکان دلخواه آزمون دهنده؛ با رعایت صحت و سالمت 

, شیب تند اجرایی در برگزاری این آزمون ها حتی در کشور هایی کمتر توسعه یافته, را 01-زمان رو به پیشرفت بوده است, شروع پاندمی کوید

دانشگاهی است, اعتبار دادن به نتایج این نوع ارزیابی ها, به عنوان ابزار ناکزیر ساخته است. آنچه در حال حاضر مورد بحص و نگرانی جامعه 

 سنجش برونداد فرآیند های آموزشی در حوزه ی نظام آموزش عالی کشور است.

تر به آنچه مسلم است, پایان پاندمی, نامشخص است و با تمام تردید ها موجود, برگزاری این آزمون ها ناگزیر است؛ و اگر با نگاهی عمیق 

هد ممسئله نگاه کنیم, قطعا ایت آزمون ها به دلیل سهولت اجرا, کاهش چشمگیر هزینه و پیشرفت تکنولوژی, در دوران پسا کرونا نیز ادامه خوا

 داشت.

ندمی از سویی دیگر, امروزه بسیاری از آزمون های بین المللی بخصوص در حوزه ی علم پزشکی به صورت بر خط برگزار می شود و بحران پا

تسهیل روند ارتقای زیرساخت های آزمون مذکور و در نتیجه جلب اعتماد بین المللی, به فرآیند و اعتبار این و فرصت مغتنمی برای  01-کوید

 آزمون ها در طول زمان خواهد شد.

سازی و آموزش دهندگان از آزمون های بدیهی است در تمام فرآیند های ارتقا کیفیت, اصالح امور از هان گلوگاه ابتدایی, ضروری است و آماده 

دانشگاهی شروع می شود؛ بدین ترتیب نه تنها فراگیران با نوع متفاوتی از ارزیابی به صورت تدریجی آشنا می شوند و مشکالت, موانع و 

فرهنگ سازی در حوزه اخالق محدودیت های زیرساختی در این حوزه شناسایی و تمهیداتی برای آن اتخاذ شود, بلکه توانمند سازی فراگیران و 

 علمی که در مجامع علمی از جمله کشور ها مورد بحث بوده است, آغاز خواهد شد.

بر این اساس در کام نخست و در باب کلیات و با هدف ایجاد یکپارچگی و پاسخگویی مستدل در شکایات و ابهامات دانشجویان که بعضا نیز به 

متبوع نیز ارجاع می گردد, این پروتکل با بهره جستن از خرد جمعی صاحبنظران وزارت متبوع و کلیه حوزه ی ستادی معاونت آموزشی وزارت 

 دانشگاه های علوم پزشکی, تهیه و تدوین شده است.
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 بخش اول : قوانین و فرآیند های ارزیابی های برخط

 ساختار و اهداف ارکان مدیریت آزمون های برخط-1-1

ایجاد ساختار مدیریتی انسجام یافته, حساسیت موضوع و شرایط بعضا غیرقابل پیش بینی در آزمون های بر خط و در  الزم است به منظور 

ن راستای تقویت پاسخگویی به دانشجویان در کوتاه ترین زمان ممکن, بسته به شرایط دانشگاه ها یا دانشکده های مستقل, ارکان مدیریتی آزمو

 یف شود, بر این اساس پیشنهاد می گردد ارکان ذیل در این حوزه, مورد توجه قرار گیرد:های مذگور به صورت شفاف تعر

 الف( کمیته راهبردی آزمون برخط و میتنی بر رایانه

 معاون آموزشی دانشگاه به عنوان مسئول کمیته  (0

 مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (1

 مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی (3

 روسا و معاونین آموزشی دانشکده ها (4

 مسئول نظارت بر آزمون های دانشگاه (5

 مسئول کمیته بسته ارتقا نظام ارزشیابی و آزمون های راهبردی (1

 ب( کمیته اجرایی آزمون های برخط و مبتنی بر رایانه:

 مسئول نظارت بر آزمون های دانشگاه به عنوان مسئول کمیته (0

 تکمیلیمدیر امور آموزشی و تحصصبالت  (1

 نماینده مدیریت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (3

 معاونین آموزشی دانشکده ها (4

 رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاه (5

 کارشناس سامانه و مسئول هماهنگی انفورماتیک آزمون ها (1

 نماینده حراست دانشگاه (7

 دبیر کمیته انضباطی دانشجویان (8

 نی بر رایانه:ج( کمیته ارزشیابی و ارتقا آزمون های برخط و مبت

 مدیرامورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  (0

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (1

 معاون مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (3

 معاون مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  (4

 دانشکده ها  EDOمسئول  (5

 مرکز مطالعات  مرکز مطالعات مسئول ارتقا آزمون های  مسئول کمیته ارزشیابی (1

 مسئول یا نماینده مرکز آموزش مجازی دانشگاه (7

 نماینده مدیر فناوری اطالعات دانشگاه (8

 مسئول نظارت بر آزمون های دانشگاه (1
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 اهداف کمیته های مدیریت آزمون های برخط

 الف ( اهداف کمیته راهبردی

 آئین نامه های ابالغی از سوی مقامات باالتر به واحد ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنابالغ کلیه مصوبات, مقررات و  (0

 تدوین, به روز رسانی آئین نامه ها, دستورالعمل ها, شیوه نامه های اجرایی و دستور جلسات مرتبط برای تصویب (1

آزمون مطبق بر قوانین, مصوبات, مقررات و آئین نامه  حسن اجرای اجرای کلیه سیاست ها, مقررات و فرآیندهایاداره و نظارت بر  (3

 های اجرایی مربوطه با رویکر گسترش آزمون های بر خط

 اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در حوزه آزمون های برخط (4

یابی دانشجویان, اعضای محترم هیات علمی و اعالم نتایج ارزشیابی به اعضای مظارت و پایش ارزیابی عملکرد, نتایج آزمون و ارزش (5

 هیات علمی و با سایر مقامات

 بسترسازی و تدوین روند کاری پاسخگویی مناسب در دریافت اعتراضات دانشجویان (1

 ب( اهداف کمیته اجرایی

اهداف اصلی این کمیته بسترسازی نرم افزاری, حفاظتی و امنیتی برگزاری آزمون های برخط خواهد بود و ساختار داخلی این کمیته به عنوان   

 قلب فرایند آزمون, به شرح و ساختار ذیل خوشه بندی شود:

 کار گروه تخصصی مسئول برگزاری, اجرا  و نظارت بر آزمون ها 

 الزم با کار گروه پشتیبانی فنی در برنامه ریزی بهینه آزمون هاهای انجام هماهنگی  (0

 برنامه ریزی, نظارت و تایید برنامه آزمون ها و اعالم آن به معاونت آموزشی دانشگاه (1

 اعمال تغییرات جدید برنامه و به روز رسانی آنها مطابق آخرین تغییرات مصوب (3

 انجام فرآیندهای آزمون و پشتیبانی دانشجویانکارشناس معتمد جهت معرفی و آموزش و توانمندسازی  (4

 دریافت به موقع لیست دانشجویان و بررسی عدم هم پوشانی آزمون ها (5

 و اعالم به هنگام به دانشجویانتعریف کد کاربری اختصاصی برای ورود به سامانه  (1

 نظارت بر حسن انجام و برگزاری بهینه آزمون ها (7

 ی و ورود دانشجویان به سامانهپایش نحوه برگزاری آزمون به لحاظ فن (8

 اطالع رسانی های مستمر به نحو مقتضی به دانشجویان در خصوص فرآیندهای اجرایی (1

 تحویل و بارگذاری به موقع سواالت در حیت حفظ امنیت آزمون (01

 تحویل و اعالم نمره و نتایج نهایی به آموزش به همراه کپی نمرات اعالمی اسناد (00

 

 بانی فنی برگزاری آزمون هاکارگروه تخصصی مسئول پشتی 

 پشتیبانی فنی سامانه پیش, حین و بعد از آزمون بر عهده این کارگروه و در حوزه های ذیل خواهد بود:

 مدیریت پهنای باند سرور (0

 نگهداری امن و مناسب از سرور آزمون (1

 پیشنهادات برای بروزرسانی نرم افزار آزمون (3

 افزاری و اقدام در جهت رفع آنهابررسی موانع و مشکالت سخت افزاری و نرم  (4

 پاسخگویی به مشکالت فنی دانشجویان, اساتید و مسئولین آزمون دانشکده ها تا زمان ورود به نرم افزار (5
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 کارگروه تخصصی مسئول رسیدگی به تخلفات و اعتراضات دانشجویی 

 های برخط, بسیار برجسته خواهد بود:نقش و هدف این کارگروه با توجه به حساسیت های پیش رو و اجتناب ناپذیر آزمون 

 جلوگیری از انتشار سواالت در فضای مجازی (0

 بستر سازی و تدوین روند کاری پاسخگویی مناسب به  اعتراضات دانشجویان درکمیته راهبردی  (1

 است های واحد برای رسیدگی به اعتراضات دانشکده هایتدوین س (3

 حداکثری با دانشجویان خاطی ارد محرز تخلفات در آزمون ها و برخوردوبررسی م (4

 اطالع رسانی متقن در خصوص مجازات مربوط به تخلفات در آزمون (5

و تهیه گزارش صحت و سقم ادعای دانشجو در مشکالت سامانه و شبکه در حین آزمون  تعیین کارشناس متبحر و معتمد (1

 مربوطه 

 ج( اهداف کمیته ارزشیابی و ارتقاء

 برنامه های نوآورانه در حوزه آزمون های بر خط در سطح ملی و بین المللی پایش, ارزشیابی, معرفی و انتشار (0

 نیازسنجی آموزشی اعضا هیات علمی و دانشجویان در حوزه آزمون های بر خط (1

توانمند سازی اعضا هیات علمی در حیطه های مختلف آزمون های برخط بر اساس نتایج نیازسنجی, سیاست ها و اولویت های  (3

 احصاء شده

تحلیل آزمون ها بر اساس شاخص های روانسنجی و اعالم نتایج به دانشکده ها و اساتید مربوطه و یا سایر مقامات حسب مورد  (4

 نیاز

 نمرات دانشجویان با سایر نتایج اعم از نیم سال تحصیلی جاری و یا نیم سال های ماقبلو مقایسه  بررسی و پایش (5

  ارزیابی های تکوینی:1-2

از راهکارهای ارائه شده در متون علمی به عنوان کاهش ریسک نتض امنیت آزمون و افزایش اعتبار آزمون, استفاده از ارزیابی به عنوان یکی 

 در آزمون های برخط, پیشنهاد می شود. 0های تکوینی

 : طول ترم تحصیلیزمان

 : گروه های آموزشی, اعضاء محترم هیات علمیمجری

و با درنظر گرفتن ماهیت درس و رشته ی تحصیلی را در نظر بگیرد تا با نظر اعضای محترم هیات علمی  الزم است دانشگاه تمهیداتی.   0

دانشجویان و به منظور آشنایی هرچه بیشتر اساتید با سطح علمی و چگونگی فراگیران در طول نیم سال تحصیلی, ارزیابی هایی به طور مستمر 

 رزیابی نهایی دانشجو اعمال و در نهایت سهم آزمون نهایی, کاهش یابد.از دانشجویان انجام پذیرد و نمره آن در ا

یادگیری, انجام تکالیف, ارائه  -ارزیابی های تکوینی می تواند شامل سنجش میزان مشارکت فعال دانشجو در فرآیند های یاددهی تبصره:

 بازخورد به همتایان و یا سایر انواع ارزیابی ها, به تشخیص اعضاء محترم هیات علمب و مطابق برنامه درسی تدوین شده باشد.

ارزیابی های گوناگون, با توجه به ماهیت درس و توسط استاد مربوط با رعایت کاهش حداکثر وزن آزمون پایانی تبصره: نحوه بودجه بندی سهم 

 با این حال بودجه بندی ای به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:  در طرح درسها سهم نمرات ارزشیابی درس مشخص می گردد.و  تعیین می شود

                                                           
1
 Formative 
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 01  روژهدرصد: ارزیابی شامل تکالیف و پ 41تا 

 11  درصد: میانترم و ارزیابی های شفاهی 41تا 

 11  درصد: پایان ترم 11تا 

به منظور کسب اطمینان از آشنایی کامل فراگیران با نجوه کار با سامانه های آزمون و نیز کاهش سطح اضطاب آنان در آزمون های  :1تبصره 

سازی شده برای دانشجویان طراحی و چگونگی شرکت در آزمون و پاسخ دادن  اصلی, شایسته است قبل از آغاز بازه امتحانات, آزمون های شبیه

به سواالت بر اساس دسترالعمل های تدوین شده, آموزش داده شود. به عبارت دیگر آزمون های مذکور به عنوان آزمون های آزمایشی نیز به 

در سامانه های الکترونیکی مورد استفاده بایستی برای بررسی کار روند. سوابق مربوط به شرکت دانشجویان در آزمون های شبیه سازی شده 

 های آتی, ثبت شود.

به تحصیلی  بسته به ماهیت رشته و مقطع : اعضای محترم هیات علمی می تواندد طبق صالحدید خود, بخشی از نمره پایان ترم را1تبصره 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده مستقل و رشته( اختصاص  آزمون شفاهی با استفاده از بسترهای تایید شده )بر اساس سیاست های

 دهند.

 

 آزمون سازی, طراحی و بارگذاری سواالت آزمون: 1-3

 ساعت کاری قبل از برگزاری آزمون 48بسته به نظر استاد حداقل  زمان:

 ها و مدیرگروهاساتید محترم, کارشناسان فناوری اطالعات, کارشناس آموزش دانشکده  مجری:

با توجه به ماهیت آزمون برخط, شایسته است سواالت بسته به نیاز درس, عمدتا به صورت کوتاه پاسخ, چند گزینه  .0

در نظر گرفته شده و حتی االمکان از طریق سواالت با پاسخ  4و یا جور کردنی گسترش یافته 3, جور کردنی1ای

های تشریحی بلند که مستلزم دریافت زمان زیادی برای پاسخ دهی است, خودداری شود تا زمان کلی آزمون, به 

 حداقل برسد.

 : پیشنهاد میگردد فرایند طراحی سوال در تمامی دانشکده ها به شرح ذیل صورت پذیرد: 0تبصره 

 

 

 

 

 

درصد مجاز خواهد بود, سواالت  51باشند. در صورت ارائه سوال تشریحی تا  به صورت چهارگزینه ای باشد. سواالت تا حداالمکان  :2تبصره 

 کوتاه پاسخ بوده و پاسخنامه ارائه گردد.
                                                           
2
 MCQ 

3
 Matching  

4
 EM(Extended Matching) 

طراحی سوال و ارائه به 

هفته پیش  2مدیر گروه, 

 از آزمون

تحویل به کارشناس  تایید مدیر گروه

 91امتحانات دانشکده)

 روز پیش از امتحانات(

 EDO ,5ارزیابی در 

 روز پیش از آزمون

تحویل به کارشناس 

ساعت قبل  84آموزش 

 از آزمون
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نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد, تنوع سواالت از لحاظ نوع و تخصیص زمان الزم برای پاسخ دهی به آن, باعث کاهش  : 3تبصره

 ریسک نقض قوانین آزمون خواهد شد.

طوری که .   در ارزیابی های تراکمی, بهتر است سواالت به صورت تحلیلی, در سطوح باالتر حیطه های یادگیری و تاکسونومی باال بوده به 1

 برای پاسخ دادن نیاز به استدالل و تفکر عمیق توسط آزمون شونده باشد. در این صورت آزمون می تواند به صورت جزوه بارگزاری شود چرا که

 امکان یافتن پاسخ سوال با مراجعه به کتاب یا یادداشت های فراگیر بطور مستقیم امکان پذیر خواهد بود.

و با درنظر گرفتن سختی و در طراحی سواالت بسته به نظر استاد مربوطه , MCQ  هر سوال پاسخ دهی به .   زمان تخصیص یافته برای3

و  31ثانیه )حداقل  45تاکسونومی سوال, درنظر گرفته شود, در عین حال برای سواالت چهارگزینه ای, در متون علمی تخصیص متوسط زمان 

 باشد. تشریحی بسته به نظر استاد مشخص  زمان برای سواالت( پیشنهاد می شود, 11حداکثر 

با توجه به اینکه زمان آزمون به ازای هر سوال, متفاوت و محدود است, الزم است استاد, برای هر سوال در زمان طراحی, زمان  تبصره:

 ثانیه خواهد بود. 45مشخص نموده و در غیر این صورت تایید نماید که زمان کلیه سواالت 

باید قبل از زمان برگزاری آزمون, سواالت را بر روی سامانه آزمون بارگذاری و یا آن را برای بارگذاریبه کارشناس مربوطه کارشناس آموزش .   4

. گیردتحویل نمایند. در این مرحله بارگذاری کاملل سواالت و امکان پاسخ دهی به آنها طبق روال پیش بینی شده باید مورد بررسی و تایید قرار 

ها تا توجه به این امر ضروری است که در سامانه مورد استفاده, تنظیمات دسترسی فراگیران به سواالت آزمون به گونه ای باید انتخاب شود که آن

 زمان دقیق شروع به آزمون, به سواالت هیچگونه دسترسی نداشته باشند 

ا هیات علمی, شخصا سواالت را در سامانه های مربوطه بارگذاری نموده و به منظور ارتقا سطح امنیت برگزای آزمون بهتر است اعض: 1تبصره 

 .از قرار دادن سواالت آزمون در اختیار سایرین) حتی کارشناسان مورد وثوق دانشگاه و یا دانشکده( جهت بارگذاری اجتناب نمایند 

ال فایلی که برای سایر افراد قابلیت بازگشایی دارد, پرهیز بهتر است سواالت به صورت رمزنگاری شده تهیه و ارسال شود و از ارس :2تبصره 

 شود.

 درس/مسئول درس مربوطه خواهد بود. : مسئولیت کنترل و تآیید نهایی بارگذاری سواالت در آزمونهای برخط ، بر عهده استاد 3تبصره 

ز آزمون یا واحد آزمون دانشکده در موعد زمانی در صورت عدم بارگذاری و یا تحویل سواالت توسط استاد/ مسئول درس به مرک: 3تبصره 

 مقرر و یا عدم تایید سواالت در بازه زمانی معین, آزمون مذکور لغو و مسئولیت عواقب آن عهده استاد, گروه آموزشی دانشکده خواهد بود.

نمره منفی در این درست از آزمون ها,  با توجه به وضعیت و ماهیت آزمون های برخط و کاهش بار اضطرابی دانشجویان, بهتر است: 4تبصره 

 داده نشود.

 

 چگونگی تنظیمات نمایش سواالت برای فراگیران 

 .  الزم است هر سوال در یک صفحه نمایش داده شود.0

شود از قرار .  با توجه به محدودیت های زیر ساختی فعلی و به منظور اجتناب از ایجاد تراکم و اشغال حجم شبکه ارتباطی اکیدا توصیه می 1

 دادن محتوای الکترونیکی چند رسانه ای)مانند فیلم و یا تصویر حاوی جلوه های ویژه( در پایه سواالت پرهیز شود.

 .  زمان تخصیص یافته برای پاسخ دادن به هر سوال به صورت جداگانه و شفاف در مقابل هر سوال و در هر صفحه نمایش, نشان داده شود.3
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ه سواالت ماقبل و ویرایش سوال پاسخ داده شده, برای دانشجو وجود نداشته باشد و این موضوع, موءکدا قبل از برگزاری .  امکان بازگشت ب4

 آزمون به آزمون شوندگان اطالع داده شود.

ارتباط دادن  : با توجه به اهمیت غیرفعال بودن امکان بازگشت به سواالت نمایش داده شده ما قبل در آزمون ها ضروری است, از1تبصره 

 سواالت به یکدیگر جهت پاسخگویی, اجتناب شود.

به منظور ارتقا کیفیت برگزاری آزمون های برخط, ضروری است چیدمان تصادفی سواالت در سامانه فراهم شده و برای هر درس, : 1تبصره 

ود. در این صورت امکان ارائه سواالت متفاوت و بانک سواالت با طراحی سواالت مازاد, اما همگن از نظر سطوح حیطه های یادگیری ایجاد ش

 غیریکسان به آزمون شوندگان فراهم خواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------- 

 سامانه مورد استفاده فعال شود..  در خصوص سواالت چندگزینه ای تک جوابی ضروری است امکان چینش تصادفی گزینه ها نیز در 5

 فرآیندهای اجرایی قبل از زمان برگزاری آزمون ها-1-4

 

 حداقل یک ماه قبل از برگزاری آزمون ها زمان:

 و مدیرگروهکمیته اجرایی آزمون ها, کارشناسان آموزش, کارشناسان فناوری اطالعات مرگز آزمون یا دانشکده ها  مجری:

زمان برگزاری آزمون ها در بین روزها و ساعات مختلف هفته با هدف اجتناب از ایجاد تراکم و اشغال حجم باال در .  به منظور توزیع مناسب 0

شبکه های ارتباطی زیرساختی کشود )به دلیل اتصال همزمان کاربران متعدد در روز و ساعت مشخص به سامانه های برگزاری آزمون های 

 شکده ها طراحی و در کمیته اجرایی بررسی و پس از تایید در اختیار دانشکده ها قرار گیرد.برخط( جدول زمانبندی آزمون ها در دان

در صورت همزمانی تعداد زیادی از آزمون ها, ساعات برخی از آزمون ها با هماهنگی آموزش دانشکده ها تغییر داده شود و برنامه  :1تبصره 

شروع اولین آزمون برخط, به دانشکده ها, اعضای هیات علمی و فراگیران, اطالع رسانی زروز قبل از  05زمانی نهایی شده آزمون ها, حداقل 

 شود.

 در صورت هم زمانی آزمون دو درس, دانشکده موظف است برنامه الزم برای پیشگیری از همپوشانی را داشته باشد. :2تبصره 

نشگاه, به نحوی ثبت شود که توسط دانشجویان در کارت آزمون, ضروری است برنامه آزمون توسط دانشکده در سامانه آموزشی دا :3تبصره 

 روز قبل از برگزاری آزمون برخط( 01قابل مشاهده باشد. )حداقل 

بهتر است برای حصول اطمینان بیشتر از اطالع رسانی کافی برنامه آزمون ها از طریق نماینده دانشجویان, ارسال پیامک و یا ایمیل,  :4تبصره 

 وبگاه دانشکده و یا گروه های آموزشی نی  صورت پذیرد. قرار دادن در

 عصر, تنظیم شود. 08صبح الی  8.  برنامه زمانی آزمون ها از ساعت 1

: چنانچه برنامه زمان بندی دانشگاه به طوری فشرده بود که بار زیادی از آزمون ها هم پوشانی پیدا کردند, به منظور کاهش حجم 5تبصره 

 بسته به شرایط می تواند بازه آزمون را افزایش داده و از روزهای تعطیل برای آزمون, استفاده کند.ترافیکی, دانشگاه 
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.  قبل از برگزاری آزمون ها, نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری به دانشجویان اعالم و به صورت مستند در پایگاه اطالع رسانی 3

 دانشگاه/ دانشکده مربوطه, درج شود.

 دانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانی, دسترسی خود به نرم افزارها و یا سخت افزارهای الزم و اعالمی دانشگاه )اینترنت, رایانه شخصی,.  4

 تلفن همراه, تبلت و...( را فراهم آورد.

یف شدن همه دروس خود اطمینان حاصل .  دانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون ها, به پنل خود مراجعه کرده و از تعر5

مسئولیت عدم اطالع به عهده دانشجو خواهد بود  و الزم است در صورتی که درس تعریف نشده است, از طریق آموزش دانشکده پیگیری  نماید.

 شود.

زمون, هماهنگی های الزم با .  در صورت عدم دسترسی دانشجو به اینترنت یا سایر ملزومات آزمون برخط, ضروری است یک هفته قبل از آ1

آموزش دانشکده را انجام داده و دانشکده ها نیز تمهیدات الزم را با لحاظ شرایط بیماری کرونا برای اخذ آزمون حضوری در محل دانشکده 

 )مطابق با قوانین آزمون های برخط( برای این دسته از دانشجویان, فراهم آورد.

مشکالت دانشجویان با شماره اعالمی, قبل و حین برگزاری آزمون متشکل از یک نفر کارشناس آموزش از .  ایجاد مرکز پاسخگویی تلفنی به 7

 کلیه دانشکده ها, کارشناسان مرکز آزمون و کارشناسان فنی, ضروری است.

 ایسته, اطالع رسانی شود. تلفن های مرکز پاسخگویی پیش از برگزاری آزمون باید توسط دانشگاه به کلیه دانشجویان, به نحوی ش :1تبصره 

هم برای پشتیبانی  5: دانشگاه می تواند بسته به شرایط و زیرساخت های خود و در راستای شفاف بهتر از ایمیل یا سامانه تیکتینگ1تبصره 

 دانشجویان, استفاده شود.

ی مستقل با ظرفیتی متناسب با کاربران در هر نوبت .  بهتر است دانشگاه با توجه به تعداد آزمون دهندگان خود در هر نیم سال تحصیلی, سرور8

 هر آزمون و دستورالعمل پشتیبان گیری از اطالعات را به صورت برخط و لحظه ای, اختصاص دهد.

ز آزمون .  با توجه به تجربیات مشابه بین المللی و لزوم آغاز نظارت بر این آزمون ها توسط نرم افزار های ناظر, الزم است اطالعاتی مستند ا1

از سواالت به عنوان سواالت راستی آزمایی )رنگ مورد دهندگان همانند تصویر کارت ملی, به روزترین عکس آزمون دهنده, دریافت و دسته ای 

دی عالقه, اسامی خاص و مواردی از این دست( برای احراز هویت دانشجو, در پایگاه داده ای, ثبت و درج شود. از این موارد در نسخه های بع

 نرم سامانه آزمون برای احراز هویت و افزایش امنیت آزمون استفاده خواهد شد.

 

 فرآیند اجرایی نزدیک به زمان برگزاری آزمون ها

 

 نیم ساعت قبل از اجرای آزمونزمان: 

 کارشناسان فناوری اطالعات مرکز آزمون مجری:

                                                           
5
 Ticketing 
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سامانه آزمون بوده و چنان خللی در ورود با سامانه وجود داشته باشد باید .  دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون, ملزم به ورود به 0

 بالفاصله موراد را به اطالع کارشناس مربوطه, برسانند.

الزم است در این خصوص به آزمون دهندگان اطالع رسانی شده و به آنها تاکید شود؛ مسئولیت هر گونه تاخیر در شروع آزمون, به  تبصره:

 جو می باشد.عهده شخص دانش

.  الزم است قبل از شروع آزمون دانشجویان فرم مربوط به رعایت اصول اخالقی را )پیوست( به صورت آگاهانه تکمیل نموده و تیک مربوط به 1

 آن را در سامانه فعال نمایند.

 

 

 

 فرآیندهای اجرایی حین برگزاری آزمون ها-1-5

آزمون, مجاز به شرکت در آزمون می باشند. بدیهی است پایان آزمون برای این آزمون دهندگان  دقیقه بعد از شروع 01.  دانشجویان حداکثر تا 0

ویی شبیه سایرین بوده و زمان اضافی به آنها داده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر آزمون دهنده بخواهد به سواالت آخر برسد؛ الزم است پاسخگ

 ته شده برای هر سوال انجام دهد.سواالت اولیه را سریع تر از زمان در نظر گرف

دقیقه با توجه به اینکه با تاخیر آزمون دهنده زملن زیادی از آزمون و سواالت را از دست می دهد,  31در آزمون هایی با زملن زیر تبصره : 

 دقیقه ورود, با درنظر گرفتن زمان آزمون, کاهش یابد. 01مجوز 

بروز مشکالت نرم افزاری یا سخت افزاری) مانند قطعی برق, قطعی اینترنت و...( .  در صورتی که دانشجویی در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل 1

ر ثشود, الزم است در اسرع وقت با کارشناسان مرکز آزمون تماس بگیرد و نسبت به ورود مجدد به سامانه, هماهنگی و اطالع رسانی نماید. حداک

دقیقه است. عدم تماس دانشجو با کارشناسان مرکز  5مدت زمان مجاز برای اطالع رسانی قطعی اینترنت توسط دانشجو به کارشناس آزمون 

 آزمون, به منزله عدم شرکت در آزمون می باشد.

ین ارتباط, ثبت شود, تا در صورت بهتر است دانشگاه زیرساختی را فراهم آورد تا کلیه مکالمات و درخواست های دانشجویان در ا تبصره:

 اعتراض آتی, بتواند به عنوان مدرکی مستدل, مورد استفاده قرار گیرد.

و  .  حضور آنکال اساتید در حین بارگزاری آزمون جهت پاسخگویی برای رفع ابهام در برخی سواالت, پیشنهاد می شود, سواالت فاقد ابهام بوده3

 دهندگان در حین آزمون, اطالع رسانی الزم, انجام شود.در زمینه عدم پاسخ دهی به آزمون 

 

 فرآیندهای اجرایی بعد از زمان برگزاری آزمون ها: 1-6

 

 روز بعد از زمان آزمون 01تا زمان: 

 کمیته اجرایی آزمون, اعضای محترم هیات علمی, کارشناسان آزمون و آموزش مجری:
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عین در آزمون برخط شرکت کند, تصمیم گیری در خصوص وی پس از ارائه مستندات, با توجه .  در صورتی که دانشجو نتواند در بازه زمانی م0

 به تعدد موراد گزارش شده و نظر معاون آموزشی دانشکده, توسط شورای آموزشی دانشکده/ دانشگاه و کارگروه مربوطه, صورت خواهد پذیرفت.

عد از آزمون درخواست آزمون مجدد خود را به همراه دلیل عدم شرکت در آزمون, ساعت ب 14دانشجویان مذکور الزم است حداکثر تا : 1تبصره 

به صورت مکتوب و همراه با مستندات به اداره آموزش دانشکده خود تحویل نمایند تا در خصوص وضعیت آتی ایشان تصمیم گیری شود؛ در این 

دانشجو, در صورت تایید اظهارات, اقدام به برگزاری آزمون مجدد حالت اداره آموزش دانشکده ضمن بررسی صحت یا ادعای مطرح شده توسط 

 به صورت حضوری یا شفاهی و یا اعالم ناتمام نمره درس با برگزاری در اولین فرصت تا قبل از نیمسال تحصیلی بعدی, خواهد نمود.

 نحوه برگزاری آزمون مجدد بر اساس نظر استاد مربوطه و با نظارت اداره آموزش دانشگاه خواهد بود. : 2تبصره 

 .  در صورت غیبت غیر موجه, طبق آیین نامه, نمره دانشجو در آزمون, صفر لحاظ شود.1

بت موقت و حداکثر یک هفته بعد, نهایی شود. روز بعد از برگزاری آزمون در سامانه آموزشی دانشگاه ث 11.  الزم است نمرات نهایی حداکثر 3

 روز بعد از ثبت اولیه نمرات می باشد. 3ضمنا مهلت اعتراض دانشجوبه نمرات حداکثر 

.  در صورت وجود اعتراض از سوی دانشجویان به شیوه برگزاری آزمون و یا نتیجه ارزیابی در دروس مختلف, معاون آموزشی دانشکده مربوطه 4

اخذ نظرات گروه آموزشی مشکل را به همراه مستندات به اداره کل آموزش دانشگاه و کارگروه تخصصی مربوطه جهت بررسی,  بایستی بعد از

 ارسال نماید.

 

 الزم است فرآیند رسیدگی به اعتراض برای هر دانشکده به وطر دقیق تعریف, و به دانشجویان در این زمینه اطالع رسانی شود.:  1تبصره 

 سال اعتراضات از طریق دانشکده و یا نماینده هر کالس به آموزش دانشکده, خواهد بود.ار :2تبصره 

 

 ارزشیابی فرآیند برگزاری آزمون های برخط-1-7

 

 بسته به شرایط دانشگاه حداکثر یک ماه بعد از برگزاری آزمون زمان:

 کمیته ارزشیابی و ارتقاء آزمون مجری:

آزمون های حضوری و غیرحضوری, الزم است با مدیریت مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه اقداماتی به منظور بررسی ارزیابی کیفیت 

 به شرح ذیل اتخاذ فرماید:

.   با توجه به لزوم طرح سواالت متنوع و توجه به سختی و تاکسونومی سواالت در آزمون های برخط, برگزاری جلسات توانمند سازی اعضای 0

 در طراحی سواالت, الزم و ضروری است. محترم هیات علمب

.   برگزاری جلسات آموزشی و آزمون های آزمایشی مستمر برای آزمون دهندگان به منظور کاهش تهدیدات روایی سازی, اکیدا پیشنهاد می 1

 گردد.
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اجرای آزمون های برخط در پایان  .   واحد ارزیابی و آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه موظف به پایش عملکردی نحوه3

 هر نیمسال تحصیلی در تمامی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی می باشد.

زمون هر دانشکده, موظف هستند که مشکالت و چالش های مربوط به فرآیند .   معاون آموزشی هر دانشکده, به عنوان مسئول پایش آ4

 بعد از اتمام برنامه آزمون های نهایی, کتبا به معاون آموزشی دانشگاه اعالم نمایند.برگزاری آزمون های برخط را حداکثر دو هفته 

.   مسئول پایش برنامه موظف است مشکالت و چالش های مربوط به برگزاری آزمون های رخط از دیدگاه تمامی ذینفعان شامل دانشجویان, 5

 اساتید, مدیران گروه های آموزشی بررسی نماید.

 شایسته است در این حوزه, نظر سنجی هایی مستمر توسط مسئول پایش برنامه, انجام شود.: 1تبصره 

واحد ارزیابی و آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه موظف است پس از دریافت گزارش های ارسالی از دانشکده ها و مراکز 

 طرح در شورای آموزشی دانشگاه اقدام نماید. آموزشی درمانی نسبت به تحلیل و تدوین گزارش نهایی آن جهت

/د معاونت آموزشی وزارت متبوع, و در راستای بررسی صحت و سالمت آزمون های 143/511-11/3/11تبصره : با توجه به بخشنامه مورخ 

یا سایر نمرات دانشجویان(  برخط برگزار شده, تعدادی از نتایج به صورت تصادفی انتخاب و با نمرات ماقبل دانشجو )نیم سال های قبل و

 مقایسه خواهد شد. در صورت وجود اختالف معنادار و اثبات بروز تخلف, مطابف ضوابط با دانشجو برخورد خواهد شد.

 : در صورتی که تقلب دانشجو محرز نبوده و تنها اختالف معنادار بین نمرات وجود دارد, از وی آزمون شفلهی گرفته شود و با توجه به0تبصره 

 نتایج آن و نظر نهایی استاد در مورد دانشجو, تصمیم گیری شود.

: بهتر است سواالتی که بعد از تحلیل دارای شاخص روانسنجی نامناسب بودند, مجددا بررسی و به صالحدید استاد مربوطه از چرخه 1تبصره 

 سواالت آزمون حذف شوند.
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 بخش دوم : تخلفات و تنبیهات

 

 

 قواعد عمومی تنبیهات: 2-1

با توجه به اینکه فضای آزمون های برخط, نسبت به آزمون های حضوری, ممکن است از ضریب ایمنی کمتری برخوردار باشد, به منظور آگاهی 

مه اجرایی آیین دانشجویان با عواقب و نوع اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده در تخلف در این آزمون ها, شایسته است مفاد مندرج در شیوه نا

نامه انضباطی دانشجویان )مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی( به نحو مقتضی, به کلیه آزمون دهندگان, 

ارزیابی اطالع رسانی شود. همچنین با توجه به اینکه نثض قوانین حاکم در این دست از آزمون ها, باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به برونداد 

 های برخط خواهد شد, شایسته است بر حسب مورد, باالترین تنبیهات را برای تقلبات محرز در نظر گرفته شود.

 آیین نامه مذکور به شرح ذیل تعریف شده است: 01این تنبیهات در ماده 

 .   احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو0    

 ن درج در پرونده انضباطی دانشجو.   تذکر کتبی بدو1    

 .   اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو3    

 .   تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو4    

 .   توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو5    

 در درس, آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف 1,15.   دادن نمره 1    

 حصیل.   محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آنها, از قبیل وام, خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از ت7    

 .   دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.8    

 ماه بدون احتساب سنوات 1تا  0نیمسال یا از  .   منع موقت از تحصیل به مدت یک1    

 ماه با احتساب سنوات 1تا  0.   منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از 01    

 ماه بدون احتساب سنوات 01تا  1.   منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 00    

 ماه با احتساب سنوات 01تا  1.   منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 01    

 ماه بدون احتساب سنوات 08زتا 03.   منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 03    
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 ماه با احتساب سنوات 08تا  03.   منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 04    

 ماه بدون احتساب سنوات 14تا  08وقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از .   منع م05    

 ماه با احتساب سنوات 14تا  08.   منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از 01    

 .   تغییر محل تحصیل دانشجو07    

 .   تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پرداز08    

 اج دانشجو از دانشگاه, با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.   اخر01    

 سال 5.   اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها تا 11    

 

 موارد و مصادیق تخلفات در آزمون های بر خط: 2-2

ه محرز دانشجو از اطالعات, تجهیزات یا امکانات به نحوی که آیین نامه انضباطی دانشجویان, تقلب عبارت است از استفاد 33مطابق با ماده 

)در درس یا آزمون های مربوطه( و متناسب با نوع  1مجاز نباشد, با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند 

محکوم می گردد. عالوه بر  01تا  1, به یکی از تنبیهات بندهای 1ند و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه ب 5تا  0تقلب, به کی از تنبیهات بند های 

آزمون دادن توسط فردی غیر از آزمون دهنده اصلی( ) 1آیین نامه انضباطی و با توجه به اینکه احتمال تقلب های قراردادی 35این مطابق با ماده 

 در آزمون های برخط باالتر از سایر آزمون هاست.

محکوم  01تا  1در آزمون مربوطه و یا یکی از تنبیهات بندهای  1.چنانچه داشجویی دیگر را به جای خود در امتحان قرار دهد, به تنبیه بند 0     

 قابل تشدید خواهد بود. 04می شود و در صورت تکرار, تنبیه تا بند 

 04محکوم شده و در صورت تکرار, تنبیه تا بند  01تا  1ات بندهای . در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان, متخلف به یکی از تنبیه1    

 قابل تشدید خواهد بود.

 1آیین نامه انضباطی, متخلف عالوه بر محکومیت به بند  31در خصوص به استراک گذاری سواالت یا پاسخ ها در فضای برخط, مطابق با ماده 

 قابل تشدید خواهد بود. 04ورت تکرار, تنبیه تا بند محکوم شده و در ص 01تا  1به یکی از تنبیهات بندهای 

 برخی شاخص های عمومی تخلف به صورت ذیل تعریف می شود:

 .ثبت نام در آزمون با هویت جعلی یا شرکت در جلسه آزمون, به جای آزمون دهنده اصلی0   

 سواالت .کمک به سایر آزمون دهندگان در خارج از ضوابط برگزاری آزمون, جهت پاسخ به1   

 تبانی با دانشجویان یا افراد خارج از حوزه.3   

 .به اشتراک گذاری سواالت و پاسخ های سواالت آزمون با سایر آزمون دهندگان همانند شبکه ها یا فضای برخط4   

 .استفاده از کتاب, یادداشت, جزوه و هر آنچه استفاده از آن توسط دانشگاه در زمان آزمون, ممنوع اعالم شده است.5   

                                                           
6
 Contract cheating 
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 .تشابه قابل توجه در پاسخ های تشریحی ارسالی آزمون دهندگان )با تشخیص استاد درس(1   

 آژمون دهندگان.تشابه عکس ها, محتویات فایل ها یا محتوای چند رسانه ای ارسالی 7   

هرگونه تخلف در حوزه فناوری اطالعات که در زمان آزمون به تشخیص و تایید نماینده کارشناسان فنی حوزه فناوری اطالعات دانشگاه و یا 

 دانشکده رسیده باشد.

 , به شرح ذیل بیان شده است:آیین نامه انضباطی  33شایان ذکر است در حوزه تخلفات رایانه ای و مخابراتی در این حوزه آزمون ها, ماده 

در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای برخط از قبیل هک کردن, ویروسی کردن, سابوتاژ رایانه ای)تغییر, محو, متوقف سازی و...( 

صدا یا تصویر  تخریب رایانه )نرم افزاری یا سخت افزاری( از طریق نفوذ به سیستم, جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطالعات, ضبط

افراد  برداری های بدون مجوز یا انتشار آنها, فروش, افشا یا انتشار اسناد, اطالعات یا داده های مربوط به دانشگاه, وارد شدن به حریم خصوصی

ا حقوقی )اعم در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوءاستفاده از اطالعات, تصاویر یا محصوالت صوتی و تصویر صفحات شخصی افراد حقیقی ی

و ضد امنیت  از اخاذی, افشا, انتشار,... یا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه( شنود غیر قانونی, تهیه سایت ها و وبالگ های غیراخالقی

رسی غیرمجاز یا ملی, تهدید و هتک حرمت اشخاص, اهانت به مقدسات دینی, نفوذ به سایت های دولتی, ارسال ایمیل های مخرب, ایجاد دست

بارگذاری, دانلود یا انتشار موضوعات غیراخالقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وب, متخلف به تناسب تخلف, اخالل در سطح دسترسی افراد, 

 محکوم می شود. 01تا  4به یکی از تنبیهات بندهای 

 قابل تشدید است. 11درصورتیکه تخلف تکرار گردد یا دارای ابعاد گسترده ای باشد به نسبت سطح تاثیر تخلف, تنبیه تا بند  تبصره :
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 بخش سوم : گایدالین ها

 

 گایدالین دانشجویان: 3-1

ها یا دانشکده های مستقل الزم است تمام  موارد ذیل الزم است از سوی دانشجویان شرکت کننده در آزمون های برخط رعایت شود. دانشگاه

 موارد اشاره شده را با استفاده از روش های مناسب به اطالع دانشجویان, برسانند.

.دانشجویان موظف هستند دستورالعمل های شرکت در آزمون را مطابق با آنچه در آزمون های حضوری وجود دارد رعایت نمایند. این 0

مقررات مربوط به پوشش ظاهری در صورت لزوم استفاده از دوربین برای شرکت در آزمون, اجتناب از خوردن یا دستورالعمل ها شامل رعایت 

 آشامیدن در زمان آزمون, ترک غیرموجه محل آزمون و... می باشد.

گر نزد خود داشته باشند تا .بهتر است دانشجویان برای اطمینان بیشتر جهت شرکت در آزمون حداقل یک دستگاه رایانه و یا گوشی هوشمند دی1

ه در صورت بروز هر گونه مشکل در کار کردن با رایانه در حال استفاده, پس از هماهنگی با کارشناسان مرکز آزمون از وسیله دوم جهت ورود ب

 سامانه آزمون, استفاده نمایند.

به شرکت در یک آزمون آزمایشی که توسط دانشگاه اعالم .دانشجویان موظف اند تا قبل از شورع تقویم برگزاری آزمون های دانشگاه نسبت 3

آشنایی با فرآیند برگزاری آزمون و رفع ایرادات احتمالی شرکت نمایند و مسئولیت ناشی از عدم شده است, با هدف آشنایی با مححیط نرم افزار, 

 شرکت دانشجویان در آزمون آزمایشی, به عهده دانشجو خواهد بود.

تعهدنامه شرکت در آزمون را در مهلت مقرر و قبل از بازه آزمون تکمیل و ارسال نماید, عدم تکمیل تعهدنامه, منجر به  .دانشجو موظف است4

 عدم صدور مجوز شرکت در آزمون خواهد شد.

 .دانشجویان باید نام کاربری و رمز عبور خود را قبل از شروع بازه زمانی آزمون ها دریافت کنند.5

ولین نوبت ورود به سامانه آزمون دهی, نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام و حتما رمز جدید خود را در جای مناسب ذخیره .دانشجو باید در ا1

 نمایند.

.دانشجو ملزم استکیفیت اینترنت خود را قبل از شروع بازه ی امتحانات بررسی و اگر به اینترنت مناسب دسترسی ندارند, حتما در فرصت 7

به تهیه ی اینترنت یا کیفیت اقدام نمایند؛ چنانچه دانشجو به امکانات سخت افزاری, نرم افزاری و یا اینترنت مناسب دسترسی  باقیمانده نسبت

 ندارند, الزم است یک هفته قبل از شروع بازه امتحانات, آموزش دانشکده را برای شرکت در آزمون حضوری, مطلع سازند.

حانی, دسترسی خود به ابزار الزم و اعالمی دانشگاه )اینرنت, رایانه شخصی, تلفن همراه, تبلت و...( را فراهم .دانشجو ملزم است قبل از بازه امت8

 آورد.

.دانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون ها, به پنا خود مراجعه کرده و از تعریف شدن همه دروس خود اطمینان حاصل 1

به عهده دانشجو خواهد بود و الزم است در صورتی که آزمون درسی برای وی تعریف نشده است, از طریق آموزش نماید. مسئولیت عدم اطالع 

 دانشکده پیگیری شود.

.توصیه می شود دانشجو در صورت امکان حتما امکان اتصال به اینترنت جایگزین از طریق ارائه دهنده اینترنت دیگر برای مواقع قطعی 01

 ختیار داشته باشند.اینترنت اصلی در ا
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.توصیه می گردد در زمان شرکت در آزمون به گونه ای برنامه ریزی شود که فقط آزمون دهنده از اینترنت استفاده نموده و سایر استفاده 00

 کنندگان )مثل اعضای خانواده( استفاده از همان خط اینترنتی را تا انتهای زمان آزمون به تاخیر بیندازند.

در آزمون از طریق تلفن همراه وجود دارد, ولی رایانه برای آزمون دهی, مناسب تر است. در صورتی که در نسخه های بعدی  .امکان شرکت01

 نرم افزار آزمون گیر برای افزایش امنیت آزمون صرفا نیاز به استفاده از رایانه باشد اعالم خواهد گردید.

هوشمند حتما میزان شارژ بودن باتری قبل از شرکت در آزمون کنترل شده و شارژر آن در  .در صورت استفاده از رایانه قابل حمل و یا گوشی03

 دسترس قرار داده شود.

 .حتما نیم ساعت قبل از شروع آزمون نسبت به اتصال به اینترنت و سامانه آزمون اقدام نموده و از آماده بودن تجهیزات سخت افزاری و نرم04

 ت در آزمون, اطمینان حاصل شود.افزارهای مورد نیاز برای شرک

ر .برای اطالع از آخرین تغییرات احتمالی مربوط به دستورالعمل های مربوط به شرکت در آزمون های برخط, وبگاه دانشکده, دانشگاه و یا سای05

 نمایند.وبگاه ها و سامانه های اطالع رسانی معرفی شده را به طور مستمر قبل و حین بازه زمانی آزمون ها, کنترل 

 روز بعد از ثبت موقت نمرات در سامانه آموزشی دانشگاه می باشد. 3.مهلت زمانی برای اعتراض به نمرات حداکثر 01

ان باید هر گونه اعتراض به سواالت و همچنین مشکالت فنی ایجاد شده در حین برگزاری آزمون را بالفاصله از طریق نماینده .دانشجوی07

 م های اعالم شده قبلی به اطالع مسئولین مربوطه در دانشگاه برسانند.کالس یا از طریق مکانیس
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 بخش چهارم : پیوست ها

 

 

 «0پیوست » 

 تعهدنامه

 

مشکالت احتمالی برگزاری آزمون ها, اینجانب .....................با کد ملی ..........................و شماره دانشجویی ........................ضمن اطالع کامل از 

........در مانند قطع برق و شبکه اینترنت حین برگزاری آزمون, به صورت آگاهانه و داوطلبانه متقاضی شرکت در آزمون برخط درس ...................

 نیم سال تحصیلی .......................و تاریخ ......................می باشم.

شوم در صورت برگزاری آزمون به صورت بر خط و غیرحضوری, ضوابط و مقررات برگزاری آزمون ها را در زمینه عدم استفاده از  و متعهد می

کتاب, جزوه, یادداشت ها و وسایل الکترونیکی هوشمند)مانند گوشی, ساعت هوشمد(, به اشتاک گذاری سواالت و پاسخ آنها, کمک گرفتن از 

ی به سواالت, قرار دادن نام کاربری و رمز در اختیار دیگران, عبور جهت پاسخگویی به سواالت و هر روش دیگری که سایر افراد جهت پاسخگوی

با نقض قوانین اعالمی حاکم بر آزمون است, امتناع نموده و در هر مرحله ای که انجام موارد فوق محرز شود, دانشگاه مجاز است طبق مقررات, 

 اینجانب برخورد نماید.
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 مبتنی بر رایانه : نمونه چارت فرآیند اجرایی آزمون های1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بله

 خیر

 شروع

تحویل سواالت آزمون توسط استاد درس طبق فرمت 

 و تایید نظارت باتعیین شده به کارشناس آموزش دانشکده 

 مدیرگروه 

کمیل فرم تایید اطالعات آزمون پایان ترم در سامانه فرادید ت

 توسط استاد درس

تحویل فرم تکمیل شده توسط استاد به کارشناس آموزش 

 دانشکده

بارگذاری سواالت در سامانه فرادیدتوسط کارشناس آموزش 

 دانشکده

برگزاری آزمون الکترونیک با حضور آنالین کارشناس 

سامانه مرکز آزمون و آنکال بودن کارشناس آموزش 

 دانشکده

انشجو در انجام آزمون به د

 مشکل برخورد کرده است؟

 پایان آزمون

آموزش دانشکدهگزارش گیری آزمون توسط کارشناس   

تحویل گزارش آزمون به استاد مربوطه توسط کارشناس 

 آموزش دانشکده

 پایان

 تماس با کارشناس آموزش دانشکده توسط دانشجو

 اطالع به کارشناس سامانه توسط کارشناس آموزش دانشکده

 رفع مشکل توسط کارشناس سامانه

ارزیابی توسط کمیته آزمونها و بازخورد به استاد جهت 

 رفع اشکاالت 
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 : نمونه چارت رسیدگی به اعتراضات3پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شروع

تکمیل فرم بررسی شکایات و موجه نمودن غیبت 

 امتحانی در آزمون الکترونیک توسط دانشجو

پست سال فرم به مرکز آزمون الکترونیک از طریق ار

 الکترونیک

بررسی فرم و اظهار توسعه کارشناس فناوری 

 اطالعات مرکز آزمون

 تحویل فرم به مدیرگروه

ارسال فرم به صورت فیزیکی و اتوماسیون به 

 معاونت آموزشی دانشکده

 طرح اعتراض دانشجو در شورای آموزشی دانشکده

یا اعتراض دانشجو آ

 مورد تایید است؟

درخواست آزمون مجدد از دانشکده به آموزش ارسال 

 کل

 بله

 پایان

 خیر


