
    

ن نامه برگزاری  آزمون های آنالین آئی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 درمانی الرستان  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی



اد در فرافیزیکی ر حضون ساندرقل اتی جهت به حدامینه تامین تمهیدري در زکشوي سیاست هااي جري استادر را

نظر  ر در سر کشواسرد در خوي همتاي ها دانشگاهري از نیز مانند بسیان ستارپزشکى الم علوه نشکد، داجامعهي فضا

حد ي واین سیاست هاوتدر به منظوا نماید. لذار برگز) آنالین ( زي مجارت به صوري را جام ترن پایاي هان مودارد آز

شی زموآنت ومعاد نالین به پیشنهاي آهان مواري آزنامه برگز آئین، هر گونه ناهماهنگیي از جلوگیرو مینه زین در ا

 ست.ه این شدوتدو تهیه  10/4/99رخ شی موزموراي آمصوبه شوس ساابر و  دانشکده علوم پزشکی الرستان

 

اري، اجرا، نظارت و ارزشیابی نهایی زشیوه برگزاري و کیفیت اجراي آزمون، مسئولیت برگباالي ساسیت با توجه به ح

  انجام کار را به عهده می گیرند. کدهشده که زیر نظر معاونت آموزشی دانش تخصصی واگذار کمیته هايآزمون به 

و اجراي صحیح آزمون ها داشته و میزان تخصصی نقش بسیار مهمی در برگزاري کمیته هاي همراهی و هماهنگی میان 

 احتمالی را می تواند کاهش دهد. مشکالت

 

 مقدمه

  

 



 

 

 

 

 کمیته اجرایی برگزاری آزمون مجازی

  الزم های هماهنگی انجام مسئولیت آزمون برگزاری از پیش مجموعه این اعضاء

  معاونت به آن اعالم و ها آزمون دقیق ریزی برنامه فنی، پشتیبانی کمیته با

  عهده به را آزمون برگزاری معتمد مسئول کارشناس معرفی  دانشکده، آموزشی

  مسئولیت کنار در الزم امنیت حفظ و سواالت موقع به بارگزاری و تحویل. دندار

  اختصاصی کاربری کد تعریف آن، اجرای حسن بر نظارت و ها آزمون برگزاری

  ورود و فنی لحاظ به آزمون برگزاری نحوه پایش سامانه، به ورود برای

 .آموزش سامانه به دانشجویان

  ها مسئولیت

مدیر امور آموزشی 

کارشناسان آموزش 

 کارشناسانIT 

دبیر کمیته ارزیابی و آزمون 

 

 اعضای کمیته

 دانشجویان و اساتید مجازی آزمون آموزش کمیته

  کار جهت دانشجویان و اساتید ها، دانشکده آموزش کارشناسان سازی توانمند

  هر در(  فرادید)  مجازی آزمون سامانه مشکالت به پاسخگویی و فرادید سامانه با

  این اعضاء. باشد می تخصصی این کمیته اصلی های مسئولیت از دانشکده،

  آزمون از پس و آزمون اجرای حین در آزمون، از پیش مراحل در مجموعه

 :باشد می زیر موارد شامل که دارند عهده به را سامانه فنی پشتیبانی مسئولیت

سرور نگهداری 

آزمون افزار نرم بروزرسانی 

سرور باند پهنای مدیریت 

رفع جهت در افزاری نرم و افزاری سخت مشکالت و موانع بررسی 

 آنها

ها دانشکده آزمون مسئولین و دانشجویان فنی مشکالت به پاسخگویی 

 افزار نرم به ورود زمان تا

  ها مسئولیت

 

 IT کارشناسان

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای کمیته



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آزمون اجرای گذاری سیاست کمیته

  بر نظارت مجازی، آزمون نامه آیین اجرای فرایند پایش و نظارت وظیفه یتهمک این

 .دارند برعهده را فاینال امتحانات زمانبندی و ها آزمون کیفیت تضمین فرایند

  ها مسئولیت

معاونین آموزشی 

مدیر امور آموزشی 

مدیران گروه هاي آموزشی 

 

 اعضای کمیته

 مجازی  آزمون ارزشیابی کمیته

  استانداردهای با مطابق آزمون سواالت کیفیت پایش مسئولیت کمیته این اعضاء

  سیاست به توجه با مذکور استانداردهای. دارند عهده به را آنالین های آزمون

  با. است آماده آنالین های آزمون برگزاری نامه شیوه در دانشکده آموزشی های

  از اعم آنالین های آزمون امنیت به مربوط های محدودیت و چالش به توجه

  انتشار امکان دهنده، آزمون هویت احراز امکان عدم تخلف، و تقلب احتمال

  و آزمون برگزاری از پس دانشجویان های اعتراض مجازی، فضای در سواالت

  و موارد این به رسیدگی کمیته این وظایف از دیگر یکی دیگر، موارد بسیاری

 .باشد می خصوص این در گیری تصمیم

  ها مسئولیت

آموزشی معاونین 

مجازي آموزش مرکز مسئول 

آموزشی امور مدیر 

مدیر EDC 

انضباطی کمیته مسئول  

کارشناسان IT 

 

 

 

 اعضای کمیته



 

 انجام می گردد "فرادید رایان افزار"آزمون های آنالین دانشکده علوم پزشکی الرستان در سامانه تخصصی.  

برنامه آزمون ها از طریق سامانه هم آوا و از طریق سایت دانشکده ها اطالع رسانی خواهد شد. 

 نوع سواالت آزمون تنظیم می گرددزمان نهایی هر آزمون با توجه به تعداد و. 

زمان کلی آزمون پیش از شروع یا در هنگام شروع آن به دانشجویان اطالع داده می شود. 

 دقیقه خواهد بود 5حداکثر زمان پاسخ گویی به سواالت چند گزینه ای و صحیح/ غلط یک دقیقه و سواالت تشریحی. 

 آدرس سایت جهت ورود به آزمونexam.larums.ac.ir .می باشد 

 آزمون برگزاری نحوه کلیات



 

شود بسته آزمون زمان مدت پایان در و باز شده معین زمان و تاریخ در آزمون صفحه  . 

باشد نداشته وجود مربوطه آزمون به دانشجو دسترسی امکان آزمون شروع از قبل. 

 شود داده نمایش سوال یک تنها صفحه هر در. 

باشد تصادفی صورت به دانشجویان برای ها گزینه و سواالت نمایش. 

قبل سوال به بازگشت امکان  Back یا  Refresh باشد نداشته وجود. 

امکان copy، paste، screen sharing باشد نداشته وجود افزار نرم در. 

گیرد صورت اختصاصی عبور رمز و کاربری نام طریق از سامانه به دانشجویان ورود. 

وارد مجددا داده رخ قطعی که مرحله همان از بتواند باید دانشجو فرادید، سامانه با مرتبط اینترنت شبکه قطع صورت در  

 .شود آزمون

 

 ها آزمون پلتفرم خصوص در نظر مورد استانداردهای

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

تشریحی و پاسخ کوتاه تشریحی و غلط/  صحیح(  گزینه 4)  ای گزینه چند صورت به تواند می آزمون سواالت نوع 

 .باشد تحلیلی

حتی مستقیم سواالت از استفاده جای به...  و کتاب/  جزوه اینترنتی، جستجوی بسترهای به دانشجو دسترسی به توجه با  

 .شود استفاده تحلیلی سواالت از االمکان

نشود استفاده( کدام هیچ ها، گزینه همه ب، و الف گزینه مانند)  ارتباطی هایی گزینه از تستی سواالت طراحی در. 

شود داده تحویل آموزش مسئول کارشناس به ها آزمون کل شروع از قبل هفته یک از حداقل بایست می آزمون سواالت 

 .گردند بارگذاری معین زمان در تا

 آنالین های آزمون سواالت ویژگی

 

نحوه زمینه در کافی اطالعات اساتید که است الزم حضوری، های آزمون و آنالین های آزمون ماهیت تفاوت به توجه با  

  طراحی صحیح نحوه آموزش ارائه و اساتید سازی توانمند برنامه لذا. باشند داشته آنالین های آزمون برای سواالت طراحی

 .دارد وجود تخصصی های کمیته دستور در سواالت

از قبل ساعت24  سامانه در آن بارگذاری و شود می داده تحویل آموزش مسئول کارشناس به طراحی، از پس سواالت  

 .بود خواهد آزمون

عواقب مسئولیت و لغو مذکور آزمون آموزش، مسئول کارشناس به درس استاد توسط سواالت تحویل عدم صورت در 

 .بود خواهد دانشکده و درس استاد عهده به آن

 اساتید به مربوط مالحظات



 

 

گیرد می صورت اختصاصی عبور کلمه و کاربری نام طریق از آزمون سامانه به دانشجویان ورود. 

 شد خواهد بسته آزمون شروع از پس دقیقه 5 و باز آزمون از قبل دقیقه 15 سامانه درگاه. 

شود می آغاز شده رسانی اطالع ساعت راس آزمون. 

 ضروری می باشد. هوشمند گوشی و تبلت تاپ، لپ شخصی، کامپیوترنصب آخرین نسخه مرورگر کروم جهت 

توسط دانشجو صورت گیرد. بررسی ورود به سامانه آزمون آنالین حداکثر یک ساعت قبل از آزمون 

شود رسانی اطالع دانشجویان به ها آزمون برگزاری از قبل روز 15 از بایست می امتحانات شده بندی زمان برنامه. 

حداکثر دانشکده آموزش کارشناسان توسط بایست می آزمون ساعت و روز در برنامه از خارج و ناگهانی تغییر گونه هر 

 .شود رسانی اطالع دانشجویان کلیه به آزمون از قبل ساعت 72

آزمون از پیش هفته یک از بایست می آنالین، آزمون ملزومات سایر یا اینترنت به دانشجو دسترسی عدم صورت در 

  دانشکده در حضوری صورت به کرونا، بیماری شرایط پذیرفتن با و داده انجام را دانشکده آموزش با الزم های هماهنگی

 .  نماید شرکت آزمون در خود

می رسانی اطالع دانشجویان به اختصاصی طور به و تهیه فنی پشتیبانی کمیته توسط آنالین آزمون در شرکت راهنمای  

 .شود

و سامانه با کار نحوه زمینه در دانشجویان ابهام موارد و سواالت پاسخگوی دانشکده هر فنی پشتیبانی کمیته کارشناسان   ...

 .باشند می

آدرس آزمون، انجام حین نظارت منظور به IP شد خواهد کنترل فنی پشتیبانی کارشناس توسط دانشجویان. 

شود می داده نمایش دانشجویان برای تصادفی صورت به ها گزینه و سواالت.. 

 استفاده نمایند.دانشجویان می توانند در صورت نیاز به ماشین حساب در زمان آزمون ، از ماشین حساب شخصی خود 

 دانشجویان مربوط به مالحظات



 

 

  

 

استفاده باشد داشته را سامانه به ورود امکان که هوشمند گوشی و تبلت تاپ، لپ شخصی، کامپیوتر از تواند می دانشجو  

 (باشد می آزمون در شرکتشخصی و لب تاب در اولویت  کامپیوتر از استفاده)نماید

از دانشجو که صورتی در VPN شد خواهد قطع ایشان جهت آزمون سایت کند، استفاده. 

شد خواهد گرفته نظر در دانشجو برای 25/0 نمره آزمون، در تخلف و تقلب اثبات صورت در. 

گردد می بررسی مربوطه تخصصی کمیته توسط آزمون برگزاری از پس دانشجویان اعتراض. 

تعیین زمان مدت طی در آزمون ی ادامه امکان عدم و آزمون برگزاری حین در سامانه با دانشجو ارتباط قطع صورت در  

  تخصصی کمیته عهده به خصوص این در الزم گیری تصمیم  و بررسی فنی پشتیبانی کارشناس توسط آن علت ، شده

 .باشد می مجازی آزمون ارزشیابی

از پس وی خصوص در گیری تصمیم کند، شرکت آنالین آزمون در معین، زمانی بازه در نتواند دانشجو صورتیکه در  

 .باشد می مجازی آزمون ارزشیابی تخصصی کمیته عهده به مستندات، ارائه

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

 .شود آزمون وارد IPبا همان  مجددا است داده

 دانشجویان به مربوط مالحظات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  از پیش تکوینی های ارزشیابی به دانشجو نهایی نمرات از سهمی مجازی، های آزمون با مرتبط امنیتی مشکالت وجود دلیل به

 و پاسخ و پرسش گفتگو، تاالرهای در فعال حضور تکالیف، انجام نوید، سامانه در دانشجو حضور. یابد می اختصاص پایانی آزمون

 .باشند می دانشجو تکوینی ارزشیابی نمره درتخصیص دخیل های آیتم از... 

 تکوینی های ارزشیابی


