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برگزاری آزمون های الکترونیک دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

بهـار 0011

مقدمه:
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از جمله ضروریات آموزش با کیفیت است که نیازمند حساسیت و توجه الزم استت.
برنامه ریزی درست در روند اجرا و انجام آزمون می تواند شرایط مطلوب و بهینه ای در فرآیند ارزیابی پیشرفت
تحصیلی دانشجو حاصل نماید .به همین منظور و به استناد ماده ی  33آیین نامه ی آموزشتی  ،بترای دستتیابی بته
وحدت رویه و هماهنگی در اجرای آزمون ها و اتختا تصتمیمات مبتنتی بتر قتوانین و مقتررات  ،شتیوه نامته ی
اجرایی برگزاری آزمون های الکترونیک دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ،تدوین گردیده است.
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بخش اول :مالحظات کلی در اجرای آزمون های الکترونیک غیرحضوری
(در ارتباط با اساتید و کارشناسان آموزشی گروه ها و بخش ها)
 کلیه ارزیابی های دروس نظری نیمسال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابالغ شده در برنامته امتحانتات و
منطبق با جدول زمان بندی و تاریخ از قبل تعیین شده برگزار می گردد.
 ارزیابی پایان نیمسال تحصیلی دروس نظری که به صورت مجتازی اراهته شتده انتد ،حتمت صا بته صتورت
الکترونیکی و بدون نیاز به حضور دانشجو برگزار گردد.
 آزمون مربوطه در تاریخ و ساعت زمانی مشخص باز و سپس بسته شود ،به نحوی که دسترسی دانشتجو
به آزمون قبل از شروع بازه زمانی وجود نداشته باشد.
 ساختار آزمون باید به گونه ای طراحی شود که ترتیب نمایش سؤال ها و گزینه ها به صتورت تصتادفی
باشد.
 آزمون باید به گونه ای طراحی شود که هر سؤال در یتک صتفحه نمتایش داده شتود و امکتان بتازبینی
سؤاالت در صورت موافقت استاد تا حداکثر معادل  %01تعداد کل سؤاالت فراهم شود.
 توصیه می شود برای بهبود ارزیتابی فراگیتران ،استاتید در کتالس هتای مجتازی ختود ستهمی از نمتره
پایان ترم را به ارزیابی تکوینی(در طول ترم) اختصاص دهند.
 اساتید موظف هستند حتداکثر تتا  84ستاعت قبتل از برگتزاری آزمتون ،ستؤاالت ختود را بته صتورت
تایتتش شتتده و در قالتتب  Wordتهیتته نمتتوده و جهتتت بتتارگزاری در ستتامانه  LMsآمتتادگی الزم را
داشته باشند و با همکاری کارشناسان گر وه ها یتا بختش هتا ،شخصت صا اقتدام بته بتارگزاری ستؤاالت در
سامانه آزمتون نماینتد و همینتین در روز برگتزاری آزمتون جهتت پاستخگویی بته ستؤاالت احتمتالی
دانشجویان در دسترس باشند.
 توصیه می شود حداقل زمان اختصاص یافته به هر سؤال  01ثانیه باشتد و بستته بته نتوع ستؤاالت بنتا بتر
صالحدید استاد مربوطه این زمان قابل افزایش می باشد.
 با توجه به شرایط خاص برگزاری آزمون های الکترونیک و استرس دانشجویان در آزمون های آنالین
و نگرانی از قطع اینترنت ،از دادن نمره منفی به سؤاالت خودداری شود.
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 اساتید موظف هستند اطالعات مربوط به امتحان خود را کته شتامل نتوع آزمون(تستتی یتا تشتریحی یتا
تستی -تشتریحی) ،تعتداد ستؤاالت ،متدت زمتان آزمتون و شتماره تمتاس ضتروری بترای پاستخگویی
در حین آزمون را حداکثر تا  84ساعت قبل از برگزاری آزمون در اختیار دانشجویان قرار دهند.
 در صورت وقوع تخلف ،گزارش مربوطه بایستی توسط استاد درس یا کارشناس گروه مربوطه تنظیم و
طی نامه ای از طرف معاون محترم آموزشتی دانشتکده بته اداره کتل آمتوزش دانشتگاه جهتت بررستی
ارسال گردد.
 آدرس سامانه آزمتون متی بایستت از طریتق کارشناستان گتروه هتا یتا کارشتناس بختش هتا در اختیتار
دانشجویان قرار گیرد.
 رفع اشکاالت سخت افزاری یا نرم افتزاری احتمتالی در حتین برگتزاری آزمتون از طریتق کارشناستان
گروه ها یا بخش ها به رابط آزمون الکترونیک سامانه آزمون دانشکده (جنتاب آقتای مهنتدس همتتی،
 )00101201جهت بررسی و رفع مشکل اطالع داده شود.
 آزمون ها ترجیحاص در روزها و ساعات کاری هفته برگزار شود و در صورت عدم وجتود ستاعت ختالی
و یا فشردگی برنامه دانشجویان ،امکان برگزاری آزمون در روزهای پنج شنبه نیز وجود دارد.
 توصیه می شود سؤاالت از سطوح باالی حیطه شناختی و تحلیلی طراحی شوند.
 در طراحتتی ستتؤاالت از گزینتته هتتای همتته متتوارد ،هتتیا کتتدام و یتتا گزینتته  0و  1و همتته درستتت یتتا
همه غلط استفاده نشود.
 استتاتید متتی تواننتتد بخشتتی از نمتتره پایتتان تتترم را بتته برگتتزاری آزمتتون هتتای کتتتاب بتتاز کتته قابلیتتت
سنجش آموخته ها و قدرت تحلیل دانشجو را دارند اختصاص دهند.
 اساتید می توانند بخشی از نمره پایان ترم را به فعالیت های پژوهشی دانشجو در پروژه های واگذار شده
اختصاص دهند.
 پس از نهایی سازی نمره آزمون توسط استاد ،الزم است نمرات در سامانه آموزشی ناد ثبت اولیته شتده
و تا  01روز بعد از اجرای آزمون برای تأیید نهایی نمرات ،به فرصت داده شده برای اعتراضات احتمالی
ثبت شده در سیستم ناد توسط دانشجویان رسیدگی نمایند.
 امکان برگشت به سؤال قبلی را می توانید به دانشجو بدهید و در غیر اینصورت عتدم ایتن امکتان را نیتز
به اطالع دانشجویان برسانید.
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بخش دوم :مالحظات کلی در اجرای آزمون های الکترونیک غیرحضوری
(در ارتباط با دانشجویان)
 کلیه ارزیابی های دروس نظری نیمسال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابالغ شده در برنامه امتحانات و منطبتق بتا
جدول زمان بندی و تاریخ از قبل تعیین شده برگزار می گردد.
 مدت زمان کلی هر آزمون با توجه به تعداد سؤاالت و نوع سؤال توسط استاد مربوطه تعیین می گردد.
 دانشجو موظف به مدیریت زمان برای پاسخ دهی به هر سؤال با رعایت حداکثر زمان مجاز می باشد.
 مدیریت آزمون از نظر زمانی بر عهده دانشجو بوده و تأخیر بیش از  01دقیقه در ورود به سامانه  LMSبته منزلته
عدم شرکت دانشجو در امتحان می باشد .مسلماص تأخیر در ورود به آزمون از مدت زمان کل ،کسر خواهد شد.


دانشجو می تواند از کتامپیوتر شخصتی ،لتش تتاب ،تبلتت و گوشتی موبایتل کته امکتان ورود بته ستامانه LMs
را داشتتته باشتتد استتتفاده نمایتتد .مستتکولیت تتتدارت رایانتته و اتصتتال بتته اینترنتتت در روز و ستتاعت آزمتتون
بر عهده دانشجو می باشد.



دانشتتجو موظتتف استتت رتس ستتاعت مقتترر بتته ستتامانه آزمتتون مراجعتته و نستتبت بتته پاستتخ بتته ستتؤاالت
اقدام نموده و پس از پاسخ دهی به همه سؤاالت ،گزینه پایان آزمون را کلیک نماید.



دانشتتجو موظتتف استتت آختترین اطتتالع رستتانی هتتای صتتورت گرفتتته از طتترف دانشتتکده در خصتتوص تتتاریخ
و زمان برگزاری آزمون ها را از طریق مراجعه به وب سایت دانشکده دنبال نماید.

 مقتترر گردیتتد دانشتتجویانی کتته بتته دلیتتل بتتروز اشتتکاالت نتترم افتتزاری یتتا ستتخت افزاری(ماننتتد قطعتتی بتتر ،
قطعی اینترنت و  )...از ورود به آزمون بازمانده اند و یا امکان ورود مجدد به سامانه در زمان مناستب بترای آنهتا
فراهم نمی باشد ،ضمن ارسال درخواست خود به معاونت آموزشی دانشکده ،بته صتورت متوردی مشتکل آنهتا
در کمیته اجرایی آزمون بررسی و در صورت تأیید صحت ادعای دانشجو از طریتق کمیتته مزبتور بتا همتاهنگی
استاد درس ،مجدداص از دانشجو امتحان گرفته شود.
 در صتتورت عتتدم اثبتتات بتتروز ایتترادات فنتتی کتته متتانع شتترکت در آزمتتون گتتردد ،در متتورد دانشتتجویانی کتته
در آزمون ها شرکت نمی نمایند ،برابر آیین نامه های آموزشی ،عدم شرکت در آزمتون غیبتت محستوب شتده
و نمره صفر منظور می گردد.


در صتتورت موافقتتت کمیتتته اجرایتتی آزمتتون هتتا ،امتحتتان مجتتدد فقتتط بتترای یتتک بتتار بتترای هتتر درس
و به صورت مجازی قابل اجرا خواهد بود.

 آدرس سامانه آزمون می بایست از طریق ک ارشناسان گتروه هتا یتا کارشتناس بختش هتا در اختیتار دانشتجویان
قرار گیرد.
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