
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اساتید گرامی

 

ال دوم ان نیمسپای برخطاصالحی برگزاری آزمونهای  –احتراما بندهای مندرج در دستورالعمل اجرایی تکمیلی 

  : اعالم می گردد  اقدام مقتضیابالغی از وزارت بهداشت که مربوط به اساتید می باشد جهت  1400-1399

 

ی ی طراحسواالت بر حسب نظر اساتید می تواند بصورت چندگزینه ای، تشریحی و یا بصورت تلفیق -1

 شود. 

اتید محترم ثانیه وقت لحاظ گردد. الزم است اس 50در خصوص سواالت چندگزینه ای، برای هر سوال  -2

 ای قرائتالزم بر سختی و تاکسونومی سوال و زمانعنایت الزم به زمان مذکور، در طراحی سواالت با با 

 مدنظر قرار دهند. را  سوال و گزینه ها

لی زمان عبور وثانیه خواهد بود.  50جهت اطالع اساتید گرامی، حداکثر زمان توقف بر روی هر سوال  -3

ه این د بود، بثانیه( در اختیار دانشجو خواه 50از هر سوال به سوال بعدی )با رعایت سقف حداکثر 

ی تواند مانشجو دترتیب با تسریع در پاسخ دادن به یک سوال و ذخیره کردن زمان مازاد مربوط به آن، 

 درصد سواالت استفاده کند.  10را برای بازگشت به  وقت ذخیره شده

، شجویانبرای به حداقل رساندن احتمال بروز مشکالت فنی و اختالل در وضعیت اتصال برخط دان -4

 مان الزمزداکثر حا از نظر تعداد و زمان الزم برای پاسخگویی بگونه ای طراحی شود که سواالت آزمونه

 برای آزمون یک ساعت باشد. 

 سواالت چندگزینه ای نباید دارای نمره منفی باشد.  -5

.. خودداری .و  "الف و ب"در طراحی سواالت از قراردادن گزینه هایی نظیر هرسه، هردو، هیچکدام،  -6

 گردد. 

ای زم برص آزمون تشریحی،  زمان مناسب هر سوال بر اساس نظر استاد، بر مبنای زمان الدر خصو -7

ظر نت در داکثر یک ساعتایپ یا نگارش و بارگذاری پاسخ سوال تنظیم گردد. و زمان کلی آزمون ح

 و در دو پارت شامل چند گزینه ای و تشریحی باشد .گرفته شود 

 



 

 

 

 

 

 

اده شود و به ثانیه زمان اختصاص د 50سوال چهارگزینه ای حداکثر  در خصوص آزمون تلفیقی،  به هر -8

ه با ی همراسواالت تشریحی میزان زمانی اختصاص داده شود که در کل آزمون )سواالت چهارگزینه ا

 سواالت تشریحی( حداکثر یک ساعت زمان اختصاص داده شود. 

شجو جو، دانوضعیت اتصال برخط دانشدر صورت بروز هرگونه خطای نرم افزاری یا اختالل موردی در  -9

ارک  خود را ساعت مستندات و مد 48سریعا به کارشناس آزمون اطالع رسانی می نماید و تا حداکثر 

یید ورت تاصجهت بررسی ارسال می نماید،  مراتب در شورای آموزشی دانشکده بررسی می گردد و در 

برگزار می  ین تصویری )شفاهی(صرفا بصورت حضوری و یا بصورت آنالشورا، آزمون مجدد 

 گردد. 

 .اشد یری می ببدیهی است، برگزاری آزمونها بصورت مجازی و غیرحضوری دارای نواقص اجتناب ناپذ-10

 شند. عنایت کافی به توزیع مناسب سواالت بر اساس تاکسونومی داشته با الزمست اساتید گرامی

ی که ابی تکوینجهت رفع برخی محدودیت های مربوط به آزمونهای مجازی،  اساتید محترم از ارزشی -11

رم، تکالیف، درصد ارزشیابی از سایر موارد ) میان ت 50درصد ارزشیابی از پایان ترم و  50به صورت 

 فعالیت دانشجویان و ...( می باشد،  استفاده نمایند. 

 

 

 
 


