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 :مقدهم
 وش هایردر زمینه  تغییرات و تحوالت بسیاری، در سیستم های آموزشی ای چندرسانه نولوژی وفناوريهایتک ورودامروزه با 

ارزِيابی روش های  سمت به paper-based test سنتی ارزيابی هایشده است، به نحوی که روش های ايجاد ارزيابی 

ا هرچه ؤسسات آموزشی به ويژه دانشگاهها در تالشند تم مراکز و ، از اين رو .داده شده است سوقpaper-less testالکترونیکی

ست .اين انی نبوده ر مستثسريعتر خود را با اين تغییرات و تحوالت سازگار نمايند. دانشگاه علوم پزشکی قزوين نیز از اين ام

ای علوم ی وآزمونهببسته ارتقاءنظام ارزيا "  :در راستای عملیاتی نمودن بسته های طرح تحول و نوآوری آموزش دانشگاه 

در "ومگاه نسل سوی دانشسگذار دانشگاه به  "يابی فراگیران و  همچنین تحقق بستهبه منظور بهبود فرآيند سنجش و ارز، "پزشکی

ت مجهز به میز، صندلی و ساي 6ايستگاه  و  156های الکترونیکی نمود. اين مرکز دارای اقدام به تاسیس مرکز آزمون 1397سال 

هت رداری،جبست ها با امکان ضبط صدای شرکت کنندگان و همچنین فیلم صل به سرور مرکزی همراه با هدکامپیوتر مت

ازمون  . مرکزاشدبرتی( می)ازمون های در سطح دانشگاه و در سطح وزا در بستر اينترنت يا اينترانت آنالينبرگزاری آزمون های 

 های دانشجويان به صورت ذيل می باشد.  الکترونیکی دانشگاه بستر مناسبی جهت برگزاری آزمون

  )برگزاری آزمون های تکوينی )ازمون میان ترم( و آزمون های تراکمی )آزمون های پايان ترم 

 صی همچنین ن تخصبرگزاری آزمون های پايان بخش های بالینی، فیزيوپاتولوژی، آزمون ارتقاء و درون بخشی دستیارا

  آزمون های علوم پايه و پیش کارورزی

   برگزاری آزمون هایMHLE ، TOEFLو IELTS  

 بسته ی يک شود که می فراديد اجرا الزم به ذکر است برگزاری آزمونهای الکترونیک در مرکز آزمون دانشگاه، توسط نرم افزار

 بستر در را آنالين آزمونهای برگزاری امکان مناسب، زيرساخت و شرايط آوردن فراهم با که است وب تحت نرم افزاری

 ذخیره با که نرم افزار فوق اره کردمی توان به اين نکته اش سیستم اين جانبی از قابلیتهای می سازد و   فراهم اينترانت يا و اينترنت

 منظور بهکترونیک دانشگاه لذا مرکز آزمون ال  .می دهد قرار اختیار رد را پرسشها از بانکی از مدتی پس آزمونها، داده های ی

 اختیار در و تهیه را الکترونیکی آزمونهای برگزاری راهنمای و دستورالعمل آزمونها، در برگزاری رويه وحدت ايجاد

 داده است. قرار دانشکده ها

 

 

 

 

 
 

http://research.kaums.ac.ir/uploadedfiles/ax4/condition.pdf
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ف  الکترونیکي آزمون مرکز اتسیس اهدا
 هابرگزاری آزمون استفاده از تکنولوژی در دانشگاه جهت ایه ظرفیت از استفاده-1

 الکترونیکی آزمون برگزاری سازمانهای ملی جهت و موسسات با همکاری گسترش- 2

 ای تحقق دولت الکترونیکی آزمون ها و حرکت در راسترازارتقای سطح کیفیت و امنیت برگ -3

 شرح وظايف عوامل اجرايي آزمون الکترونیکي دااگشنه
 مدري مرکز آزمون -

ه انتخااب و ی دانشاگاتوسط معااون آموزشابا هماهنگی مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و  مدير مرکز آزمون 

 معرفی می شود. شرح وظايف مدير مرکز آزمون شامل:

 درخواست نیروی انسانی مورد نیاز -

 آزمون  بر روند اجرای نظارتمسئولیت  -

 کارشناس مرکز آزموننظارت بر کار -

 با هماهنگی قبلیمرتبط با مرکز آزمون دانشگاه   حضور در تمام جلسات برگزار شده -

 مربوط به آزموننظارت بر کلیه امور  -

 تائید صورتجلسات مرتبط با آزمون -

 تدوين دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون -

 آزمون: مرکز کارشناس-
 ندر زمینه کار با نرم افزار آزمومسئول آزمون کارشناسان سازی جهت توانمند  دوره آموزشیتنظیم --

 انشکده هادمسئول آزمون برگزاری جلسات رفع اشکال برای کارشناسان -

 جلسات آموزشی و رفع اشکال برای دست اندرکاران آزمون هماهنگی جهت برگزاری -

 مسئول آزمونحضور در جلسات  آموزشی و رفع اشکال برای -

نصب ساعت،   عداد صندلی ها،)ت و رفع اشکاالت مقدمات اجرای آزمون از لحاظ تجهیز و تعیین محل های مناسب پیش بینی -

 سیستم صوتی مناسب، تهويه مناسب و ...( 

 زمون آمسئول انجام مکاتبات اداری  و پیگیری های الزم با -

 نصب تابلوهای راهنمای محل برگزاری آزمون -

 يل و تجهیزات ضروری برای اجرای مطلوب آزمونتهیه کلیه وساتنظیم و  -
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 پیگیری جهت تجهیزات مورد نیاز مرکز آزمون-

  شکالت احتمالیمکردن و رفع  UP-dateچک کردن مرتب کامپیوترها و و شناسنامه جهت چک لیست  تنظیم -

 آماده کردن کامپیوترهای مرکز آزمون  -

 تنطیم صورتجلسات و گزارش های مربوطه -

 ورود از جلوگیری و مقرر زمانهای در داوطلبان سوی از امتحانی حوزه ترك عدم راستای در مراقبین، عملکرد بر نظارت -

 اند کرده ترك را آزمون سالن و رسیده پايان به آنان آزمون که داوطلبانی

 دادکشنه اه رد  مسئوالن ربگزاری آزمون 
 ار با نرم افزار آزمونکتوانمند سازی ساير کارشناسان و اساتید در زمینه  -

 اساتید تهیه پفلت های آموزشی جهت استفاده دانشجويان و-

 مرکز آزمونمدير و EDOو هماهنگی و ارتباط با  برگزاری آزموننظارت کامل بر کلیه مراحل   -

 و تنظیم وظايف آنها آزمون اجرايی عوامل کلیه انتخاب و تعیین -

 آزمون یاجرا اندرکاران دست کلیه کامل توجیه -

م اعاالو  EDOظارت بر عملکرد دست اندرکاران اجرای آزمون جهت تهیه نسخه پشتیبان از آزمون ، تحويل نتايج آزماون باه ن-

 زمونآنتايج آزمون شوندگان در سايت 

 الزامی آزمون برگزاری رام در اتفاقی هر ذکر و شده تنظیم دقیق طور به بايد )صورتجلسه  صورتجلسات کلیه تأيید و تنظیم -

  (.است

 حوزه امتحاني و مراقبین رابطان
 طلبان کنترل شماره داوطلبی و شماره صندلی داواختصاص شماره ايستگاه به داوطلبان در روز قبل از آزمون و  -

 آنها با مناسب برخورد آزمون محل کردن پیدان برای داوطلبان صحیح راهنمايی-

 ی صفحه مانیتور توسط داوطلبیناز هدست،عدم جابجاينظارت بر نحوه نشستن، استفاده داوطلبان -

 يبین در جلسه آزمون جمع آوری اطالعات مربوط به حاضرين و غا -

 يک روز قبل از اجرای آزمون بارگذاری سواالت آزمون-

 مربوط وظايف شرح طبق کار انجام و مرکز آزمون در اجرايی عوامل موقع بهحضور  -

 /ین به صورت شماره سايت/ شاماره دورباین و يادداشت اسامی متخلف ز انجام تخلفات آزمونچک دوربین ها جهت جلوگیری ا-

 و زمان تخلف شماره صندلی/ نام و نام خانوادگی متخلف

اموش و راقبان بايد از همراه آوردن هر گونه جزوه، کتاب، وسايل الکترونیکی، ساعت و دستبند هوشمند، تلفن هماراه )چاه خام -

 ايل اضافی توسط داوطلبان جلوگیری کنند.چه روشن( و وس
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 شکايات به توجه با ) آزمون جلسه فضای در فتگوگ و زياد تردد عدم همچنین و صدا بدون کفشهای از استفاده بر مبنی مراقبان کلیه به توصیه-
 (خصوص اين در داوطلبان متعدد

 از استفاده جهت يا جسمانی ضعیتو شدن بد جمله از ضرورت حسب بر داوطلبی آزمون، زمان طول در که مواقعی برای الزم تمهیدات-
 گردد بینی پیش باشد داشته جلسه از موقت خروج به نیاز بهداشتی سرويس

 معلول داوطلبان برای رفاه ايجاد جهت الزم تمهیدات بینی پیش-

 دانشکده مونبرگزاری آز مسئولو گزارش موارد مشکوك و تخلف به  نظارت کامل در طول برگزاری آزمون -

  EDOبه  نسخه پشتیبانتهیه نسخه پشتیبان از آزمون ، تحويل  -

  داوطلباناعالم نتايج آزمون  -
 همکاری با ساير عوامل اجرايی  -

 خودداری از ترددهای غیر ضروری و رعايت سکوت و نظم کامل محل برگزاری آزمون -

 رعايت الزامات و قوانین مرکز آزمون-

 الت داوطلبینپاسخگويی به سوا -
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 :قوانین و مقررات آزمون
 خواهد شد.   ونابطال آزم منجر به الزم به ذکر است که عدم رعايت موارد زير به عنوان تخلف در آزمون محسوب شده و 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 دساتبند هوشامند، سااعت ، ماراهه تلفان حسااب، ماشاین ، قلام کاغاذ،(اضافی وسائلاستفاده از هر گونه به همراه داشتن و -1

خصی خاود لذا  هر داوطلب موظف است قبل از ورود به محل آزمون وسايل ش.…) و جزوه و کتاب هوشمند، هوشمند، انگشتر

 را داخل کمدهای درون سالن انتظار قرار دهد

 ازکردن صفحات کامپیوتری به جز برنامه نرم افزار آزمون  ب -2

 با ساير دانشجويان يا عالمت و يا صحبت نمودن  نوشته ،رد و بدل کردن هر گونه وسیله -3

 صحبت کردنانیتور وم و تغییر مداوم زاويهو  )خارج از نوار رنگی مشخص شده( با جابجايی صندلی ها بر هم زدن نظم جلسه امتحان -4

 و يا دانشجوی روبرودانشجوی مجاور به صفحه مانیتورنگاه کردن  -5

 ی آزمونعدم استفاده از هدست در ط  -6

 عدم استقرار مطابق شماره صندلی اختصاص داده شده -7

 نجام هرگونه رفتار توهین آمیز با هر يک از مسئولین برگزار کننده آزمون يا ايجاد جو نا ارام در سالن آزمونا -8

  آزمون محل خروج و بازگشت غیر مجاز به -9

 ای خود در آزمونفرستادن شخص ديگر به ج -10

 شرکت درآزمون به جای فرد ديگر -11
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 مهم:  کرتذ 
 و بساته زمونآ آغاز از پیش دقیقه 15 حوزه هایب در حاضر، داوطلبان برای مزاحمت از جلوگیری دلیل الزم به ذکر است به

 خواهد شد. جلوگیری جداً دانشجويان پس از زمان مذکورورود  از

 .را ندارد جلسه از خروج حق داوطلبان آزمون، پايان تا مانده دقیقه 10 و آزمون ابتدايی دقیقه10-

 

شته ود همراه نداخالزم است کلیه عوامل دست اندرکار آزمون در فضای آزمون هیچ يک از وسايل شخصی و الکترونیکی را با  -

 باشند.

 دارند.نسالن برگزاری آزمون را  آزمون اجازه خروج از اجرايی در تمامی مراحل برگزاری آزمون هیچ يک از عوامل -

باط ر داوطلب فقط در يک رايانه می تواند آزمون خود را انجام دهد. در صورتی که رايانه دچاار مشاکل مای شاود بايسات راه -

 دهد. آموزش يک سیستم ديگر که به هیچ وجه دانشجوی ديگری از آن استفاده نکرده است را در اختیار دانشجو قرار

 با مطابق )غیره  و حاضران از امضاء اخذ اجرايی، کادر تعداد و شرايط ، حوزه امنیتی و فیزيکی شرايط قبیل زا(موارد ساير -

 .است هاآزمون اجرای دستورالعمل عمومی
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 2)ظرف دانشکده  EDOاعالم نظر 

در مورد سواالت بارگذاری شده  روز( 

 اساتید

 فرایند ربگزاری آزمون الکترونیک  
 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

  کدهتعیین کارشناسان مسئول برگزاری آزمون  توسط هر دانش

ر فزاابه منظورتوانمند سازی آنها درباره نحوه کار با نرم 

 جويانانشآزمون ، ابالغ قوانین و مقررات آزمون به اساتید و د

 و همچنین حضور در روز برگزاری آزمون 

 مسئول آزمون دانشکده و کارشناس EDOتوانمند سازی اساتید  هر دانشکده درباره نحوه  کار با نرم افزار آزمون با همکاری

 روز قبل( 10ح  سوال عد اصالروز قبل ازمون، ب 20)بار اول تايپ سواالت در فرمت تعیین شده درون نرم افزار آزمون توسط استاد مربوطه 

 

 بل از آزمونک روز قدريبارگذاری مشخصات دانشجويان، سواالت نهايی شده ، اختصاص شماره صندلی به هر دانشجو  و اعالم آن به دانشجويان 

 رعايت مقررات آزمون توسط مراقبین دانشکده ها

 اپخش صوت مقررات آزمون برای دانشجويان توسط مراقبین دانشکده ه

 برگزاری آزمون با حفظ اصول الزم و نظارت بر روند آزمون توسط دانشکده ها
 نطارت بر اجرای آزمون

د
تایی

 

اقدامات قبل 

 از آزمون

 دريافت فايل پشتیبان آزمون توسط کارشناس دانشکده

دانشکده  EDOارائه يک نسخه از فايل پشتیبان به 

 وطهجهت آنالیز سواالت  و ارائه بازخور به استاد مرب

 مونتشکیل بانک سواالت استاندارد در  نرم افزار آز  

 

 

ین ر و يا ماشم، تصويآزمون )اعالم و مشخص نمودن هر سوال  نیازمند صوت،فیل يک هفته قبلزمون توسط استاد ثبت نهايی سواالت آ

 حساب و زمان کل آزمون، اختصاص نمره منفی  توسط استاد( 

 حیناقدامات 

 آزمون

بعد اقدامات 

 آزمون از

ن ا آهماهنگی با مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه و مکاتبه ب

ی جهت اعالم برنامه نهايی برگزاری آزمون های الکترونیک

 یحصیلتدانشکده )میان ترم و يا پايان ترم( در آغاز هر ترم  
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 آزمون ربگزاری  مراحل
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مات قبل آزموناق   دا
مات حین آزمون   اقدا
مات بعد از آزمون   اقدا
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 :قبل اجرای آزمون 
  وظايف اساتیدشرح الف( 

رم نرمت طراحی نوع سوال در ، سواالت آزمون را با انتخاب ف برگزاری آزمونقبل از  روز 20 موظفند در زمان مقرر واساتید  -

 افزار آزمون تايپ و بارگذاری نمايند.

 مدت زمان آزمون با توجه به نوع، تعداد سوال و درجه سختی آن توسط استاد مربوطه نمودن  مشخص -

 )با رعايت شرايط خاص تعیین شده( مشخص نمودن روش نمره دهی و اختصاص نمره منفی به آزمون -

  اسامی اساتید طراح سوالمشخص نمودن  -

سشنامه  ام تحويل پرباشند هنگماشین حساب و يا نت برداری  به کاربرد و يا نیاز در صورتی که سواالت دارای تصوير و يا صوت -

 موارد درخواستی هم با ذکر شماره سوال ارائه گردد.

الم موزش اعآ ه کارشناسب می باشد، موارد بايد توسط استاد ضروری در مواردی که به بارگذاری فیلم و يا تصوير در آزمون -

 . گردد

ای ییر جوابهلب و تغمناسبی برای آزمون تعیین شود چون با اختصاص وقت اضافی آزمون احتمال تقالزم است مدت زمان  تذکر:

 آزمون افزايش می يابد.

 دادکشنه EDOب( شرح وظايف 
- EDO  م نمايد. ار آزمون اقدادانشکده موظف است با همکاری آموزش دانشکده به توانمند سازی اساتید در زمینه کار با نرم افز 

- EDO   مورد  راید سواالت تايپ شده توسط اساتاز ارسال آزمون(بعددر زمان مقرر )طرف مدت دو روز دانشکده موظف است

 به استاد مربوطه ارائه گردد. مربوط به سواالت طراحی شده و بازخورد دادهقرار بررسی 

  داده باشهفته قبل از برگزاری آزمون آم 1بايد  EDO سواالت نهايی تايید شده توسط-

 

 ج( شرح وظايف آموزش دادکشنه
ايی آزماون هاا ی دانشاکده خاود را در ضمن هماهنگی با مرکز آزمون الکترونیکای برناماه نها  آموزش دانشکده موظف است -

 در اختیار مرکز آزمون قرار دهد. با تنطیم نامه رسمی  ابتدای ترم تحصیلی

و راباط و  اری و اجارای ساواالتذرگاسائول پیگیاری فرايناد بابه عناوان مرا  کارشناسيک نفرآموزش دانشکده موظف است -

 برای روز آزمون لحاظ نمايد. مراقبین
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دانشاجويان اطاالع و کارشناساان مربوطاه EDOاسااتید،  مون الکترونیک را باهآموزش دانشکده موظف است قوانین مرکز آز -

 رسانی نمايد.  

 یکی باشد.دانشجويان در زمینه نحوه برگزاری آزمون الکترونآموزش دانشکده موظف است پاسخگوی سواالت اساتید و  -

 د.گذاری نمايرا در نرم افزار آزمون بار اسامی و تعداد دانشجويان و اطالعات ضروری مربوطه آموزش دانشکده موظف است-

 ويان اختصاص دهد.شماره صندلی را به دانشج يک روز قبل از آزمون آموزش دانشکده موظف است در-

 ر نظر بگیرد.نفر مراقب در روز برگزاری آزمون د 3نفر داوطلب آزمون  100است به ازای هر  زش دانشکده موظفآمو -

 آموزش دانشکده در صورت ضرورت، موظف به پذيرايی داوطلبین آزمون می باشد -

 د( شرح وظايف مرکز آزمون الکترونیک دااگشنه
o  آزمون به دانشکده هانهايی اعالم تقويم 

o آزمون برگزاری جهت سرور ودنب آماده 

o و فاصاله حفاظ باا آزماون  برگازاری جهت آزمون سالن )ست هد(افزاری سخت تجهیزات و کامپیوترها بودن آماده 

 امنیتی اصول رعايت

o  بسته مدار دوربین به مجهز آزمون محلمجهز بودن 

o  ذخیره صورت به آماده کامپیوتر دستگاه چنددر نظر گرفتن  (BACKU) مونآز محل در  

 حین اجرای آزمون
 مطابق جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون الکترونیک

o حضور به موقع مراقبین در مرکز آزمون 

o حضور به موقع دانشجويان 

o استقرار دانشجويان مطابق شماره صندلی 

o استقرار مراقبین در محل های تعیین شده 

o  و داوطلبین مراقبینرکز آزمون توسط آزمون و قوانین می طو مقررات انضبارعايت و اجرای قوانین 

o پخش صوت مربوط به اجرای قوانین آزمون توسط کارشناس رابط آموزش 

o رعايت زمان بندی آزمون 

o   مطابق با شرح وظايف آنهابر روند برگزاری آزمون  رابطان و مراقبین حوزه امتحانی نظارت 
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 بعد اجرای آزمون
o ینخروج سريع و همراه با رعايت انضباط داوطلب 

o  اخذ فايل پشتیبان از آزمون و ارسال يک نسخه آن بهEDO راباط  توساط کارشاناس/ دانشاکده جهات آناالیز ساواالت

 آزمون دانشکده

o EDO دانشکده موظف است بعد از اجرای آزمون جهت اساتاندارد ساازی ساواالت آزماون و تشاکیل باناک ساواالت 

 تاد بپردازد.استاندارد، به ارزيابی سواالت و ارائه بازخورد به اس

o  تشکیل بانک سواالت استاندارد بعد از تايید نهايیEDO دانشکده 

o  در روز آزمون مطابق فرم پیوستتوسط کارشناس مسئول آزمون گزارش موارد تخلفات آزمونی 

o اعالم نتايج آزمون به دانشجويان 
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 ربانهم زمان بندی اجرای آزمون الکترونیک
 

 وظایف  زمان  یفرد
 شماره گذاری صندلی ها آزمونشروع يک روز قبل از  1

 حضور مراقبین در محل آزمون آزمون شروعيک ساعت قبل از 2

 حضور دانشجويان در محل آزمون آزمونشروع نیم ساعت قبل از  3

 پايان مهلت ورود داوطلبان به سالن آزمون آزمونشروع دقیقه قبل از  15 4

 خواندن قران، متن افتتاحیه ه قبل از شروع آزموندقیق 10 5

 اعالم شروع آزمون شروع آزمون 6

 شروع تطبیق عکس  و امضاء فرم مخصوص حاضرين دقیقه بعد از شروع آزمون 15 7

 یندقیقه مانده به پايان آزمون و عدم خروج داوطلب 15اعالم  دقیقه مانده به پايان آزمون 15 8

 م پايان آزموناعال پايان آزمون 9

 خروجی از فايل ازمون و تهیه دو نسخه پشتیبان دقیقه بعد از پايان ازمون10 10
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شتي ردماني قزویند  ااگشنه علوم زپشکي و خدمات بهدا
 دادکشنه .......

 آزمون الکترونیکي ردس ..........
 سال تحصیلي ............. 

  صورتجلسه تخلفات
 .دقیق تخلف یا تقلب بطور کامل تشریح تا موارد طبق قانون رسیدگی به حوزه تخلفات در آزمونهای دانشگاه ارسال گرددموضوع 
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