
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آزمون برگزاری برای  میهارو پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت و ات شورای آموزشی تصمیم به با توجهمل این دستورالع

 تدوین شده است. دانشجویان، آنالین های

 

  مانند آزمون نحوه برگزاری در است الزم آزمون، اجرای هنگام  در مراقبین توسط  فراگیران مستقیم نظارت  امکان  عدم توجه با

 برقراری جهت . قرار گیرد تایید ردمو آزمون کلیت تا پذیرد انجام مداخالتی..  و دهی نمره شیوه آزمون، زمان الها،ئوس طراحی

 : دارند  اولویت ذیل اقدامات رعایت آزمون سودمندی حداکثر

 

 :کلیات

 .شد  خواهد استفاده افزار رایان فرادید شرکت   سامانه از آنالین های آزمون برگزاری جهت ➢

 .شد  خواهدکلیه دروس تئوری دانشجویان مقاطع عمومی به صورت مجازی و آنالین برگزار  ➢

تواند به  با توجه به نظر گروه و دانشکده می Ph.D های دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و دکتری تخصصیونآزم  ➢

 . صورت آنالین یا مجازی برگزار شود

 .ن مجدد به عمل نخواهدآمدوآزم  ازوی نماید  غیبت  درآزمون پایان نیمسال دانشجویی چنانچه ➢

 .شد  خواهد تعیین تاالؤس  نوع و تعداد  به توجه با آزمون هر کلی زمان ➢

 .بود خواهد تنظیم  قابل دقیقه 4 حداکثر تا ثانیه 30 از آن نوع به بسته سوال  هر به  پاسخگویی زمان ➢

 .شد  خواهد تنظیم سئوال  هر به شده  داده اختصاص زمان به  توجه با آزمون کل زمان ➢

می باشد که بر حسب مورد قابلیت طراحی  فرمت طراحی سوال در این بازه امتحانات سواالت چهار گزینه ای استاندارد  ➢

 سواالت تشریحی هم وجود دارد.

 انجام خواهد پذیرفت. نمرات و تحلیل آزمونپس از برگزاری هر آزمون  ➢

  دریافت  مرکز آزمون قابل  سایت وب  از که  فرمت با   word  مربوطه  فرمت  در را خود  سئواالت بود، خواهند  موظف  اساتید  ➢

 . نمایند ارسال مناسب )یک هفته قبل از موعد آزمون( زمان در  ه  شد معرفی ئولسم  برای و نموده تایپ است،

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

، می تواند با هماهنگی با اداره صورتی که دانشجویی به هر دلیل امکان تهیه کامپیوتر و اتصال به اینترنت نداشته باشد 

استفاده  یا مرکز آزمون و یا یکی از مراکز مورد توافق دانشگاه آموزش دانشکده محل تحصیل از امکانات آن دانشکده 

 .نماید

هر دانشکده موظف هستند نحوه شرکت دانشجویان در این آزمونها از قبیل آدرس   اطالعات  ری  کارشناسان آموزش/فناو ➢

رسانی   اطالعشماره تماس برای پاسخگویی در حین آزمون را به دانشجویان  و  بور، برنامه زمانی آزمونهاسایت، رمز ع

 .نمایند

 



 مقدمه 

  ان یدانشجو یری ادگی تیفیرود و با ک ی به شمار م  یآموزش ندیآفر یاساس  یها تیاز فعال  یکی یعلوم پزشک انی دانشجو یابیارز

و   اساتید ،یآموزش مؤسسه ارائه بازخورد مناسب به یبرا دیمف یتواند ابزار یم  حیصح یبایدارد. ارز یو تنگاتنگ میارتباط مستق

  ن ی و مسئول مدرسین اساتید،تواند به  یم  انیدانشجو یابیارز ج ینتا نینقاط قوت و ضعف آن ها باشد. همچن  رامونیپ انی دانشجو

دانشجو از   ی ابیارز ندیفرا کهیاز آن جائ .دی نما کمک یریادگی -یادده ی  ندیمهم در ابعاد مختلف فرا یها یری گ میتصم یبرا

کارآمد است و   یمؤسسه آموزش ک یدر  ی خدمات آموزش ارائه از یاساس  یبرخوردار است و بخش ییباال  ت یو اهم تیحساس 

  ی ابیارزنامه جامع  وهی ش نیتدو ،یکی الکترون یابینسبت به ارز یجهان یها یریو جهت گ یابیبستر ارز ر ییباتوجه به تغ نیهمچن

آن خواهد    شتر یو ارتقاء هر چه ب   یکی الکترون  ی ابیاز منافع ارز  یریدر بهره گ  یاساس  قدم   کی  یدانشجو در علوم پزشک  ی کیالکترون

  ی کیالکترون یآزمون ها ینامه برگزار وهیش  یراستا اقدام به طراح نیدر ا ز ین ارومیه یعلوم پزشک دانشگاه مرکز مطالعات بود. 

 :است لینموده است که به شرح ذ یرحضوریو غ یحضور یکیآزمون الکترون کردی با دو رو خود

 

 :یکیو الکترون  نیآنال یآزمون ها  ی دانشگاه در حوزه برگزار ی راهبردها

   یباال به صورت حضور تیبا امن ی کیسرنوشت ساز منجر به صدور مدرک به صورت الکترون یآزمون ها یبرگزار .1

 یرحضوریغ   و  ی کیدر کشور به صورت الکترون  ریواگ  یها  یماریب  یدم ی اپ  طیدر شرا   نای دانشجو  یانی پا  یآزمون ها  یبرگزار .2

 

 :فیتعار : 1ماده

 :ن یآنل   ی ها  آزمون 

 یآزمون ها روش نیشود. ا یبرگزار م  نترنت یمشخص و در بستر ا ی بازه زمان کیامتحانات است که در  ینوع نیآنال یها آزمون

 .آزمون است کیان  مهارت داوطلب دانش، نگرش و یابیجهت ارز کارآمد نسبتا  

 

 :ی ک ی الکترون   ی ها  آزمون 

 رزروe-Exam قیتوانند زمان شرکت در آزمون را از طر یو داوطلبان م  انی هستند و دانشجو ریانعطاف پذ یکیالکترون یها آزمون

  وه یمفاد و مواد آزمون و ش ،انی ها، تعداد دانشجو رساخت یتواند با توجه به بسترها و ز یم  ی دانشکده پزشک ا ی. هر دانشگاه کنند

 .دیاستفاده نما  یمختلف یروش ها از ظارتن

 

 



 :دارند عبارتند از   ی ک ی اجرا به صورت الکترون   تی که قابل   یی آزمون ها  انواع 

 (Summative e-assessment)   یانی پا یابیو ارز  (Formative e-assessmentی )نی تکو یکی الکترون یابیارز •

 (Formative e-assessment) ینی تکو یکی الکترون یابیارز •

  ان ی انشجود  معلمان و    یابینوع ارز  نیشود. ا  یاستفاده م   یریادگیآموزش و    یندهایفرا  بانیو پشت  یبه عنوان حام   ی نیتکو  یابیارز  از

 نیا  اطالعات حاصل از  ن،یکند. عالوه بر ا  ینقاط قوت و ضعف آن ها مطلع م   نیو همچن  انی دانشجو  یفعل  یدر مورد دستاوردها  را

 .انجام دهند یچه کار ندهیدر آ یر یادگی  /یاددهی  ندی بهبود فرا یبرا  د یبا انیکند که معلمان و دانشجو  یمشخص م  یابیارز نوع

آن ها را   یاطالعات حاصل از آن سطح توانمند را یبخش باشد، ز زشیانگ انیدانشجو  یممکن است برا ن یهمچن ی نیتکو یابیارز

  ش یممکن است به افزا یابینوع ارز نیخود را دنبال کنند. ا یریادگی  شرفتیدهد که پ یمکان را م ا نیدهد و به آن ها ا یم  نشان

 .و آموزش کمک کند سی تدر ییکارا

دانش/   ی ابیدوره به منظور ارز ان یدر پا  ی ابیارز ی ازنوع،   (Summative e-assessment) ی انیپا  ، یمتراک ی کیالکترون یابیارز

 .مدانجامی  یصدور گواه  است که در نهایت به  انی مهارت/ نگرش دانشجو

 

 آن ها  قیدر نمره کل دانشجو و مصاد یابیاز انواع ارزش کیهم هرس :2 ماده

 ی انیاز نمره پا  یدرصد  کیانجام هر  یرا به انجام رسانند و برا  ینیتکو   یابی ارز  ندی توانند فرا  یم   دی که اسات   ییها  یاستراتژ  :1-2

 :عبارت خواهند بود ازرا به آن ها اختصاص دهند  دانشجو

 یاثربخش در کالس مجاز یبحث و گفتگو

 گفتگو  یتاالرها فوروم ها و یدر قالب برگزار یریادگیشواهد   یبه منظور جمع آور یر یادگی  فیپرسش سؤال و وظا

 ان یارائه بازخورد به همتا  •

 مشترک  یریادگی  یانجام پروژه ها •

 انجام خودآزمون ها  •

 

 واالتئس  آزمون و نوع    هدف  دانشگاه براساس  نیو آنال  یکیالکترون  یآزمون ها   یبرگزار  یو پلتفرم ها انتخاب  کردیرو:  3 ماده

 افزار  انی را دی سامانه فراد ▪

 ارومیه یدانشگاه علوم پزشک دیاز سامانه فراد یباال و تراکم تیبا انتظار امنHigh stake ملی  یآزمون ها یجهت برگزار: 3-1

 باشند یم  را دارا ESSAY و KF و MCQ, EMI,PMP یسوال به فرمت ها  یطراح تیامانه قابلس  نی. امی نمایداستفاده 



  دیآن ها در سامانه فراد ی سؤاالت و بارگذار ی طراح : 4 ماده

  به آنها  یبارگذار ،یعلم ئتیه یاعضا سؤاالت توسط یس از طراحی پ کیالکترون یدر آزمون ها برگزاری آنالینبه منظور : 1-4

 .گردد یم  رشناس مرکز آزمون ، واگذارعهده کا

  توجه . روز قبل از شروع آزمون توسط کارشناس آزمون صورت خواهد گرفت کیسواالت در سامانه آزمون  یبارگذار: 2-4

سواالت را دریافت و نسبت به بررسی درست بودن فرمت سواالت و قبل از شروع آزمون  هفته کیسوال از  یکارشناس بارگزار

 ات را انجام خواهد داد.م ن تست اقداقابلت آزمو

 :( یرحضوریاز دانشگاه )غ ریغ ی در مکان یکیآزمون الکترون  یالزامات برگزار

بل انجام  اق  http://exam.umsu.ac.ir   مرکز آزمون فرادید IPاز طریق ارسال  امکان شرکت دانشجو در آزمون صرفا  -

 .است

که امکان ورود به سامانه را داشته باشد استفاده   هوشمندو گوشی تاپ، تبلت  پ،ل شخصیکامپیوتر  دانشجو میتواند از -

 .نماید

   شد  خواهد اعالمآزمون به دانشجو قبل از شروع آزمون  ستمیس  قیو کلمه عبور ورود به سامانه از طر یمز کاربرر -

 .نداردشروع آزمون وجود  یدانشجو به آزمون مربوطه قبل از شروع بازه زمان ی امکان دسترس -

  اند   نموده  تاخیر  که  دانشجویانی  برای  آزمون  شروع  و  سامانه  به  ورورد  امکان  آزمون،  کل  زمان  از  سوم  یک  گذشت  از  پس -

 . شد خواهد سلب

 .مشخص باز و سپس بسته شود  یو بازه زمان خیآزمون در تار -

 .به هر سوال محدود در نظر گرفته شود ییمدت زمان پاسخگو  -

امکان بازگشت به   پس از پاسخ شود ومی هر سؤال در یک صفحه نمایش داده باشد که می گونه ای  به پلتفرم آزمون -

 .نداردسؤال قبلی وجود 

تواند از همان مرحله ای که قطعی  می  باشد که در صورت قطع شدن اینترنت دانشجو    می  پلتفرم اجرای آزمون به گونه ای  -

 رخ داده است مجددا وارد آزمون شود.  

 .داده شوند شی نما انیدانشجو  یبرا یادفها به صورت تص نهی سواالت و گز -

حساب   نیماش یارااست، سامانه د یضرور یبه سواالت انجام محاسبات آمار ییکه به جهت پاسخگو  ییدر آزمون ها -

 .وجود ندارد ل یتبلت/موبا/یا انهی را ستمی حساب س نیبه ماش ی به اجازه دسترس یازین بوده و

  اکیدا  ( 2 و 1 گزینه )، ( کدام  هیچ)  ، (موارد همه) مانند، هایی گزینه نگارش زا ای گزینه چند سؤال  طراحی هنگام اساتید  -

 .خودداری نمایند

.  شود  استفاده واالت  س  طراحی  برای  ( blue print)  آزمون  مشخصات  جدول  از  آزمون  روایی  افزایش   برای   شود  می  توصیه  -

 .باشند شتهدا شده   تدریس مباحث از مناسبی توزیع  شده  طرح سواالت عبارت دیگر  به

 .سوالها نمره منفی نخواهند داشت -

 .باشد می  ا به صورت تصادفی ه  ترتیب نمایش سؤالها و گزینه -


