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 مهمقد

ل ایجاد شده در آن باالترین مقام را در میان سایر سازمان ها و نظام آموزشی هر کشور از نظر پرورش نیروی انسانی و مشاغ       

دستگاههای دولتی دارد و با توجه به اینکه دانشگاهها در راس این نظام قرار دارند باید تمام توان خود را جهت تربیت فارغ 

دانشجویان در به جامعه، ارزیابی  التحصیالن متخصص و متعهد بکار بگیرند. به منظور تضمین کیفیت دانش آموختگان و پاسخگویی

طول تحصیل امری اجتناب ناپذیر است. ارزیابی صحیح می تواند ابزاری مفید برای ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون 

ه از آنجایی که این امر اهمیت باالیی داشته و بخش اساسی در ارائه خدمات آموزشی در یک موسس .نقاط ضعف و قوت آنها باشد

منافع ارزیابی و ارتقاء هر چه بیشتر آن  زآموزشی کارآمد است، تدوین برنامه جامع ارزیابی دانشجو یک قدم اساسی در بهره گیری ا

 خواهد بود.

 عاریفت -1   

 :رزیابیا -1-1

هاای دانشاجویان در   ارزیابی به معنای کشف میزان یادگیری دانشجویان می باشد و هدف از انجام آن سنجش وسعت اندوخته       

جمله آزمون جهات انادازه گیاری عملکارد فراگیاران      سه حیطه دانش، مهارت و نگرش است که در طی آن از ابزارهای متعددی از 

 استفاده می شود.

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی: -2-1

ابی پیشارفت تحصایلی   عبارت است از تعیین پیشرفت فراگیران در طول دوره آموزشی. در ارزشای ی لیتحص شرفتیپ یابیارزش

د تاا  دعملکرد یادگیرندگان موررد سنجش قرار می گیرد و نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده مقایساه مای گار   

. هدف از این هدف حاصل شده است مشخص شود که آیا فعالیت های آموزشی به نتایج مطلوب انجامیده اند یا خیر و به چه میزانی

ود یادگیری فراگیران، ارائه بازخورد و ارزشیابی سطح پیشرفت فردی فراگیران در مقایسه با سایرین هام مای تواناد    این آزمونها، بهب

 باشد.

 آزمون استاندارد: -3-1

 یک آزمون استاندارد آزمونی است که طراحی سواالت، نمره دهی، تفسیر و اجرای آن از یک فرد به فرد دیگر مشابه باشد.      

 :نتبلوپری -4-1

در طراحی سواالت آزمون در مرحله نخست بلوپرینت یا جدول مشخصات آزمون طراحی می شود و این جدول به ما کمک        

می کند تا قبل از اینکه وارد فرایند طرح سوال شویم، استراتژی خود را برای انتخاب نمونه خوبی از سواالت مشخص کنیم و در 

 محتوای و اهداف با متناسب ستون و ردیف تعدادی بر مشتمل بعدی دو جدولی بلوپرینت آزمون واقع مسیر ارزیابی را روشن کنیم.

 بخشهای درس، موضوعات جملهآن از که دارد وجود آزمون بلوپرینت در محتوا سازماندهی مختلفی برای وشهای. راست دوره

 نهایت در و آن به مربوط سؤاالت تعداد موضوع هر نسبی اهمیت اساس بر سپسد. می باش...  و تظاهرات بالینی درس، مختلف

 مورد شده داده آموزش محتوای از مناسبی پوشش می شود موجب آزمون بلوپرینت هیه. تمی شود آزمون مشخص کل سؤاالت

حوزه  زا دوره اهداف یا شده داده آموزش محتوای که صورتی در. است آزمون روایی کننده تأمین خود نوبه به که قرار گیرد ارزیابی
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 بر آزمونهای عالوه ارزیابی مختلف روشهای از استفاده است ممکن باشد، شده تشکیل نگرشی و مهارتی شناختی، های مختلف

 .کند پیدا ضرورت کتبی

 :الکترونیک آزمون -5-1

 اینترنت یا ریسراس اینترنت طریق از وب بر مبتنی روش به و کاغذ بدون آزمون یک برگزاری معنای به الکترونیک آزمون     

 کاربری نام با و شود وصل اینترنت شبکه به مرورگر یک طریق از دهنده آزمون است الزم آن برگزاری برای که است دانشگاهی

 . دهد پاسخ امتحان سؤاالت به و شود آزمون سامانۀ یا سایت وارد( ذرواژه)گ  عبور کلمۀ و صی(اختصا شناسۀ)

 :نوید سامانه -6-1

 ویژه نرم افزار «عبارت مخفف و است پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت یادگیری مدیریت سیستم وید،ن سامانه      

 و پرسش) وگو وگفت ن(ودآزمو)خ آزمونساز یادگیری، فعالیت و تمرین ماژولهای از برخورداری با و است »دانشگاهی یادگیری

 .آورد می فراهم را دانشجویان یادگیری پایش در تکوینی رزیابیا و دانشجویان و استاد تعامل زمینۀ ... و پیام و  )پاسخ

 :فرادید سامانۀ -7-1

 مسئولیت شرکت ین. ااست شده تهیه فزارا رایان فرادید شرکت توسط که است الکترونیک آزمون سامانۀ فرادید سامانۀ       

 و است پزشکی آموزش و درمانت، بهداش وزارت زشیآمو معاونت نظر تحت سامانه ایند. دار عهده بر را سامانه کامل پشتیبانی

 و عینی آزمونهای انواع برگزاری قابلیت سامانه ایند. کنن استفاده آزمون برگزاری برای آن از مجازند پزشکی علوم دانشگاههای

 .دارد باال امنیت با را بالینی استدالل

 

 

 انواع ارزیابی و ابزارهای آن: -2

 انواع ارزیابی: -1-2

 تکوینی: ارزیابی -1-1-2

ارزیابی تکوینی که به آن ارزیابی سازنده یا مستمر نیز می گویند، زمانی به اجرا در می آید که فعالیت های آموزشای همنناان         

در جریان است. ارزیابی تکوینی بالفاصله بعد از آغاز به کار فعالیت آموزشی شروع می شود و از آنجا که معموال تحقاق هادف هاای    

موزشی، به تدریج و به مرور زمان امکان پذیر می شود، به همین خاطر استاد تحقق هدف های آموزشی را در فاصله زمانی معینای،  آ

معموال در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده و در طول سال تحصیلی متناسب باا تواناایی فراگیاران و امکاناات موجاود ماورد       

 سنجش قرار می دهد.

 پایانی: یارزیاب  -2-1-2

در پایان هر دوره آموزشی، الزم است ارزیابی جامعی از میزان آموخته های فراگیران به عمال آیاد کاه باه آن ارزیاابی پایاانی،             

تراکمی، یا تجمعی می گویند که به عنوان متداول ترین شکل ارزیابی ذکر شده است. معموال ارزیاابی تراکمای در انتهاای نیمساال     

ر زمان اتمام یک برنامه آموزشی صورت می گیرد اما امتحانات میان ترم که با هماهنگی قبلی در برناماه دانشاجویان   تحصیلی و یا د
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و قسمتی از نمره نهایی را شامل می شود نیز نوعی از ارزیابی تراکمی هستند. هدف از انجام این ارزیابی، بررسی نجانده شده است گ

 یزان مطالب ارائه شده را فرا گرفته اند و در چه حد به توانمندی های مورد انتظار رسیده اند.این موضوع است که فراگیران به چه م

 بر اساس نوع ارزیابی )تکوینی یا تراکمی( از ابزارهای ارزیابی مختلف براساس سطوح تعریف شده در هرم میلر استفاده می شود.

 

 ابزارهای ارزیابی: -2-2

 :از عبارتند دانشجویان که در حال حاضر در دانشکده پزشکی اجرا می شود ارزشیابی روشهای از فوق برخی شکل به توجه با

 :”Oral Exam“ شفاهی آزمون -1-2-2

 . دهد می استاد توضیح برای را سوال پاسخ فراگیر آن در که است تشریحی آزمون نوعی حقیقت در آزمون نوع این  

  :کتبی آزمون -2-2-2

  است: سواالت انواع شامل

 : تشریحی سواالت  -الف

 میکند نگارش توضیحی صورت به را سواالت پاسخ فراگیر ،نآزمو نوع دراین

 MCQ” multiple choice questions“ یا  ای گزینه چند سواالت -ب  

 . است پیشنهادی های گزینه میان از صحیح پاسخ انتخاب به ملزم فراگیران

 صحیح او و شود می گذاشته شونده آزمون اختیار در جمله تعدادی سواالت نوع نای در:  True /False غلط و صحیح  -ج

 . کند تعیین می را آن بودن غلط یا

 درجه،الگ بوک، کارپوشه، 360 ارزشیابی

  DOPS ،Mini-CEXوارسی، فهرست

 OSCE و  کوتاه بالینی مورد کامل،الگ بوک، بالینی مورد

 سواالت تشریحی، شفاهی آزمونهای

 کوتاه تشریحی سواالت خ،پاس گسترده

 سواالت، گزینه ای چند سواالت، پاسخ

 و کار پوشه الگ بوک،،گسترده جورکردنی

KF (Key Feature Examination) 
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 :نظراستاد -3-2-2

 طول در استاد عملی، واحدهای. در گرفت نظر در آن برای عددی معادل میتوان که است دانشجو کیفی سنجش شیوه یک     

 . کند ثبت می را آموزشی اهداف به دانشجو دستیابی و فعالیت آموزشی دوره

 ”OSCE “objective structural clinical Examination : ساختارمند عینی بالینی آزمون -4-2-2

 هر در کرده عبور و محدود معین زمان با متعددی ایستگاه های از آن در که کند می شرکت ایستگاهی آزمون در فراگیر       

 گوید.  پاسخ شده طراحی سواالت به باید و شده روبرو بیمار یک با ایستگاه

 :(Log book)  الگ بوک -5-2-2

 دانشجویان به الگ بوک محتوای بررسی نتایج. کنند می ثبت آن در را خود آموزشی تجربیات دانشجویان که است ای کتابنه       

 .دارد اختصاص بوک الگ به بورد شفاهی امتحان امتیاز از درصدی و شود می داده خورد باز

  بندی درجه مقیاس یا لیست چک با همراه مشاهده -6-2-2

“observation with checklist or rating scale”  : 

 یا دادن لیست انجام چک مانند ابزارهایی توسط نظر مورد فعالیت کیفیت و شود می مشاهده استاد توسط فراگیر عملکرد      

 . گردد می بررسی ) رفتار یفیتک( بندی درجه مقیاس یا ندادن

  ”Clinical record assessment“:دانشجو یادداشتهای سنجش -7-2-2

 بررسی را صحت آن و دقت و مطالعه بیمار پرونده در را دستیاران یا کارورزان کارآموزان، یادداشتهای بالینی اساتید که زمانی      

 . کنند می استفاده سنجش شیوه این از کنند می

 : ”portfolio“کارپوشه -8-2-2

 ای شده پیش تعیین از سطح به او دستیابی نمایانگر و بوده دانشجو های فعالیت از مختلفی انواع حاوی که است ای مجموعه        

شامل  نیننهم. است دانشجویان یادگیری توانایی بردن باال به قادر ارزشیابی، از نوعی بعنوان کارپوشه .است شایستگی و توانایی از

 آموز دانش مشارکت باید دربرگیرنده مجموعه این .است زمانی دوره یک از بیش در یادگیرنده بوسیله شده آوری جمع موضوعات

 آموز دانش فکری فعالیت به مربوط شواهد و درباره شایستگی قضاوت معیار انتخاب، دستورالعمل کارپوشه، محتوای انتخاب در

 انواع سایر و عکس شده، ضبط صدای نوار ویدیویی، فیلم توان می اما شده است نوشته مستندات و مدارک شامل کارپوشه د.باش

  .داد قرار آن در را اطالعات

 :”Direct observation of procedure skill“ پروسیجر انجام حال در فراگیر مستقیم مشاهده -9-2-2

 ثبت فرم خاصی در ارزیابی نتیجه و شده مشاهده استاد توسط ینیبال پروسیجر یک انجام حین در دستیار DOPS درآزمون     

 باز و دادن عملی مهارتهای ارزیابی برای اختصاصا که است روشی عملی، مهارتهای مستقیم مشاهده روش به ارزیابی. شود می

 بصورت همزمان یابیو ارز جریپروس یک انجام حین در دانشجویان مستقیم مشاهده مستلزم روش اینت. اس شده طراحی خورد

 .داد قرار ارزیابی مورد یافته و ساختار عینی بصورت را دانشجویان عملی مهارت توان می روش این با .میباشد کتبی

 ، (CV line)مرکزی رگ ، برقراری (chest tube)توراکوستومی لوله گذاشتن مانند عملی مهارتهای ارزیابی برای آزمون این از

 در آزمون نوبت هر .شود می استفاده مفصل جا اندازی )بخیه( و  زخم ترمیم پوست، از برداری نمونه ،تراشه داخل گذاری لوله
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 مشاهده انجام زمان قیقهد 15 که قیقه استد 20  حدود در آزمون هر زمان د.پذیر می انجام ضروری عملی مهارتهای از یکی مورد

 .است (دانشجویان) شونده به آزمون بازخورد ئهارا زمان دقیقه پنج و ی(علم هیات عضو) گر آزمون توسط

 تعیین حد نصاب  -3

 تعیین با قبولی نصاب حد یا قبولی نمره حداقل ،دارند کار و سر دانشجویان قبولی یا رد تعیین با که هایی تمام آزمون در     

می  آن تعیین طی در که است اوتقض و گیری تصمیم نظام مند فرایند یک ،قبولی نصاب حد شود. تعیینمشخص می استاندارد

 فه ای حر و متخصص افراد توسط قضاوتی فرایند این. شوند محسوب قبول تا کنند کسب باید را یا رهنم چه دانشجویان شود

 .است تأثیرگذار آن بر اجتماعی و آموزشی شرایط دانشجویان، توانایی آن، هدف آزمون، محتوای و شود انجام می

 

  مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی بر اساس آیین نامه(

و حداقل نمره قبولی در هر یک از درس های  10حداقل نمره قبولی در درس های پایه و عمومی ، (1/5/96مورخ  –پزشکی 

ویی که در هر یک از درس ها و بخش ها است . دانشج 12تخصصی و بخش های مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 

 حداقل نمره قبولی را کسب ننماید، در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است.

 دانشکده پزشکی : اناهداف نظام ارزیابی دانشجوی -4

 ارتقای کیفیت فرآیندهای اجرا و تحلیل آزمونهای دانشکده پزشکی -

 آموزشی اهداف به فراگیران دستیابی میزان از اطمینان -

 اطمینان از تطبیق آزمون ها با کوریکولوم آموزشی و سند توانمندی ها  -

 جهت ارتقای برنامه های آموزشی بازخورد ارائه و دانشجویان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی -

 آموختگان از دانش رانتظا مورد های توانمندی حداقل سند و رشته کوریکولوم مطابق آموختگان دانش تربیت از اطمینان -

 پزشکی

 توانمندسازی اساتید در خصوص ارزیابی دانشجو با ارائه بازخورد مستمر  -

 

 اختار و تشکیالت ارزیابی دانشجوس -5

با توجه به شرایط و امکانات موجود می تواند متغیر باشد ولی معموال پزشکی  دانشکده  ارزیابی دانشجو در ساختار و تشکیالت      

 در نظر گرفته می شود:   موارد زیر

  هاآزمون کمیته -1-5

 دایره امتحانات  -2-5

 

 

 



 

10 
 

 : هاکمیته آزمون -1-5

  هاآزمون اعضاء کمیته

 1 رئیس دانشکده

 2 معاون آموزشی دانشکده   

 3 رئیس آموزش دانشکده   

 4 نمایندگان گروههای بالینی

 5 علوم پایه نمایندگان گروههای

 6 دایره امتحاناتکارشناسان 

 7 بصورت موردی بر اساس نامه های درخواست،  از مدیر گروههای مربوطه نیز دعوت می شود..

 

 هاشرح وظایف کمیته آزمون

 هیو علوم پا ینیبال یآزمونها برگزاری در موجود یهامشکالت و چالش یبررس -

 و امکانات موجود  یاهداف آموزش ان،یدانشجو  یبه سطوح آموزش با توجه یابیارزش وهیش نتری مناسب اتخاذ -

، PMP ، KF ،OSCE: لیاز قب ینیبال های¬بخصوص در دوره یابیارزش نینو یها وهیش یجهت راه انداز یزیر برنامه -

DOPS ... و 

 مربوطه  یآموزش رانیو مد یعلم ئتیمناسب به اعضاء ه دبکیسواالت، ارائه ف زیحاصل از آنال جینتا یبررس -

 آنها و ارائه راه حل مناسب زیآزمونها و آنال جیبا توجه به نتا یمشکالت آموزش یبررس -

 تیمطلوب و  آزمونها در کمال صحت و امن یاجرا یمناسب برا ندیفرا نیتدو -

 دانشکده سیو رئ نیبا معاون یآموزش یمنتخب، شورا تهیگروهها ، کم رانیاز طرف مد یموارد ارجائ ریسا -

 

 ایره امتحانات:د -2-5

 یس اداره آموزش می باشد که اعضای آنئر ودوره پزشکی عمومی  آموزشی معاونر زیر نظ دایره امتحانات دانشکده       

 با کمک کادر آموزش اجرای آزمون های دانشکده را بر عهده دارند. ودایره امتحانات هستند  کارشناسان

 اعضاء دایره امتحانات

 1 کارشناسان مسئول

 2 )اکثرا کادر آموزش می باشد( ناظران آزمون
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 :شرح وظایف دایره امتحانات

 دانشجویان برای صندلی شماره ثبت و ناظرین و سرمایش و گرمایش نور، صندلی، شماره لحاظ از آزمونجلسه  آماده سازی  -

 تهیه و تحویل سواالت از گروههای مربوطه و تکثیر به تعداد دانشجویان -

 ...پزشکی عمومی اعم از :میان ترم، پایان ترم و کوئیز و دوره آزمونهای کلیه مقاطع برگزاری  -

 انجام حضور و غیاب در جلسه و شمارش پاسخنامه و تهیه صورتجلسه آزمون  -

 پاسخگویی به ارباب رجوع    -

 جمع آوری پاسخنامه ها از جلسه امتحانات -

 اسکن پاسخنامه ها -

 یتصحیح و آنالیز ماشین -

 موارد عدم تشخیص ماشینی اصالح دستی آنها در بازبینی اوراق و -

 های مربوطههبه گرو تحلیل آزمونها ارسال محرمانه لیست نمرات خام و -

دانشجو جهت رفع ابهام و جلب اعتماد دانشجو نسبت به اصالح  حضورپاسخ به اعتراض دانشجویان و اصالح دستی پاسخنامه در -

   دقیق پاسخنامه ها

  

 برگزاری آزمونهای حضوری فرآیند -6

ی بالینی ها بخشو  در سطح دانشکدهو بالینی عملی  ،آزمونهای مختلف نظری توسطدر طول دوره پزشکی عمومی فراگیران 

آموزش،  مرکز تحصیل قبل از فارغ التحصیلی آزمون صالحیتهای بالینی در در پایان دورههمننین  مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 برگزار می شود. (skill lab) ینیبال یژوهش و سنجش مهارت هاپ

 مرحله است:  های نظری حضوری شامل سه فرآیند آزمون

 بعد آزمون - 6-3حین آزمون             - 6-2قبل آزمون       -1-6

 

 مرحله قبل آزمون: -1-6

توسط کارشناس برنامه ریزی کالس ها و  حدو انتخاب وا نیمسالآزمونها بصورت اولیه قبل از شروع  برنامهمشخص شدن  -1

 امتحانات طی هماهنگی با گروهها 

 و رئیس اداره آموزش آموزشی پزشکی عمومی آزمون توسط معاون برنامهتایید و بررسی   -2

 جاری  نیمسالها پس از تایید در سما در هنگام تعریف دروس  ثبت دقیق برنامه آزمون -3

در خصوص  و پیشنهادات جهت ارائه نظرات دانشجویان هر ورودیاینده نمتخصیص مدت زمان مشخص و محدود به  -4

 های ثبت شده در سما برنامه اولیه آزمون

 یرسمنامه طی پس از نهایی شدن برنامه آزمون ها ها به مدیران گروهها  ارسال برنامه آزمون -5

 جهت استحضار EDOو  دایره امتحانات  ها به ریاست محترم دانشکده،  ارسال برنامه نهایی آزمون -6
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 تبصره: 

درخواست تغییر در برنامه آزمون ها در جلسه کمیته نظارت برآزمون بررسی شده، پس از تایید تغییرات، جهت اعمال آنها در  -

برنامه اولیه مورد  ،در صورت عدم تایید در جلسه کمیته نظارت بر آزمون سما به کارشناسان اداره  آموزش ارسال می شود.

 گیرد. تاکید قرار می

 در مرحله قبل از آزمون: واحدها شرح وظایف-1-1-6

  EDOتوسط از مدیران گروهها  درخواست ارائه بلوپرینت -

 پس از بررسی EDOبه مدیران گروهها توسط م تایید یا عدم تایید بلوپرینت از نظر تطبیق با کوریکولوم اعال -

  دایره امتحانات ارائه سواالت سه روز قبل از آزمون توسط گروه به  -

 براساس تعداد و نوع سواالتزمان آزمون توسط استاد مربوطه مدت تعیین  -

)یک روز قبل از آزمون جهت اطالع دانشجو از مکان آزمون دایره امتحانات بارگذاری کارت ورود به جلسه از طریق سما توسط  -

 و شماره صندلی(

 ین ارائه موازین و حقوق و خط مشی اخالق حرفه ای در حین آزمون به ناظر -

دایره دقیقه قبل از آزمون در محل آزمون و تحویل گرفتن سواالت از  15حضور ناظران و مراقبان آزمون الع رسانی جهت طا -

 در جلسه آزمون امتحانات

 با اساتید جهت حضور در محل آزمون جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی دانشجویان دایره امتحانات هماهنگی -

 توسط ناظرین امتحان محوطه به ترتیب و ظمن حفظ با دانشجویان هدایت -

 توسط ناظرینتطبیق مشخصات کارت ورود به جلسه با شرکت کننده آزمون  -

 توسط ناظرین امتحان به جلسات ورود نگامه در تاپ، لپ همراه، تلفن جزوه،کتاب، نداشتن همراه کنترل -

 

 مرحله حین آزمون:-2-6

 اهم وظایف ناظران: -1-2-6

 مون و مراقبت از برگزاری درست و سالم آزمونمسئولیت کنترل سالن آز -

 و پاسخنامه ها سواالت آزمون همکاری در توزیع  -

 صورتجلسه این و درج غایبین در آزمون  صورتجلسه شرکت کنندگان دراخذ امضای  -

 تحویل موارد تقلب کشف شده به مسئول امتحانات برای الصاق به صورتجلسه و یا درج موارد غیر مستند -

 از رد و بدل کردن لوازم نوشتاری در بین دانشجویانجلوگیری  -

 پرهیز از تردد بی مورد در بین صندلی های دانشجویان  -

 پرهیز از صحبت با دیگر مراقبان -

  مقرر ساعت در آن پذیرفتن پایان و آزمون موقع به شروع در دقت -

 دقیقه نهایی آزمون به دانشجویان جهت آمادگی و جمع بندی نهایی 5اعالم  -

 دداری از ترک جلسه قبل از اتمام آزمونخو -
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 جمع آوری پاسخنامه هر دانشجو توسط شخص ناظر قبل از بلند شدن دانشجو از صندلی   -

 پس از خروج همه دانشجویان از جلسه آزمونکارشناس دایره امتحانات جمع آوری، شمارش و تحویل پاسخنامه ها به  -

. این دوشمی ثبت آزمون ری شده توسط کارشناس دایره امتحانات در صورتجلسه تعداد پاسخنامه های جمع آودر انتهای آزمون، 

  خواهد شد. امضاء توسط اساتید حاضر در جلسه و نماینده دایره امتحانات یا ناظرینصورتجلسه 

 

 مرحله بعد از آزمون: -3-6

 گروه  ت یادایره امتحانانماینده ورودی مربوطه توسط به کلید همراه با سواالت آزمون ارائه  -

 جهت ثبت نمره  گروهها ارسال نتایج به اساتید و  در دایره امتحانات پاسخنامه هاتصحیح  -

 ساعت پس از ثبت نمرات  72تا ثبت اعتراضات دانشجویان در سیستم سما یا با مراجعه به دایره امتحانات  -

 استاد مربوطه و دایره امتحانات توسط دانشجویان  اتاعتراضبررسی  -

 و ارسال نتایج به گروه و کمیته آزمونها EDOواحد توسط زمون تحلیل آ -

 بصورت موردی  هابرگزاری جلسه کمیته آزمون -

 پیگیری دریافت نمرات توسط کارشناس آموزش مقطع مربوطه از استاد تا یک ماه پس از آزمون  -

 

 آئین نامه ها:-7

ت و امتحانا برگزاری بخاش 2 در زیار شارح باه امتحانات اریبرگز کمیته در ترم پایان امتحانات در غیبت و برگزاری نامه آئین

 د.غیبت در امتحانات به تصویب رسی

  :زمونآآئین نامه برگزاری  -1-7

 .امتحان دقت نمایند ساعت و تاریخ به دانشجویان -1

 .دانشجویان یک ربع قبل از شروع امتحان درمحل برگزاری آزمون حضور داشته باشند -2

باا شاماره اعاالم شاده تطبیاق دهناد )هار گوناه جابجایی در شماره صندلی  برروی صندلی ، شماره صندلی راقبل از استقرار  -3

 .(تخلف محسوب می شود

نام، نام خانوادگی، شماره صندلی، شماره دانشاجویی و ناام اساتاد را بارروی تماامی برگاه هاای پاسخنامه و یا اوراق امتحانی  -4

 .بنویسید

دانشکده حضور پیدا کارده باشاد تنهاا درصاورتی می تواند در جلسه امتحان  امتحان، دانشجویی که با تأخیر در پس از شروع -5

 .شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد

 .الزامی می باشد همراه داشتن کارت دانشجویی در هرجلسه امتحان -6

 .تحان آرامش و ساکوت جلساات امتحاانی را رعایات نماینددانشجویان موظف هستند درطول برگزاری ام -7

 .انجام اعمال یا رفتاری که موجب اختالل یا وقفه در برگزاری امتحان میگاردد پرهیز نمایند دانشجویان موظفند از -8

ات امتحانی درجلس و .... تلفان هماراه ،همراه داشتن اسباب و لوازمی از قبیل کتاب، جزوه، ماشین حساب، یادداشت، کیف -9

 .ممنوع بوده و درصورت مشاهده هار یاک از اقاالم ماذکور مراتاب باه منزله تقلب محسوب شده و طبق مقررات اقدام خواهد شد
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 .برگه های امتحانی منگنه شده را تفکیک ننمایند  -10

 .قبل از حضور وغیاب ترک ننمایند جلسات امتحانی را  -11

 .متحان خارج ننمایندمستندات و مدارک امتحانی را از جلسه ا  -12

 داشاته باشاد مساتوجب عواقاب قاانونی شده و هم دانشجو و چناننه فرد دیگری به جای دانشجو در جلسه امتحان حضور  -13

 .هم فرد جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد

 و دست و پار اطالعات ب گوناه هار وجاود وسایله، گوناه هار کاردن بادل و رد کردن، صحبت، نگاه کردن به ورقه دیگری  -14

 .لباس، مشاجره با مراقبین و پرسیدن سواالت غیر مارتبط درجلساات امتحاانی تخلاف محسوب می گردد

درصورت مشاهده هرگونه اقدامی که به منزله تقلب تلقی شود دانشجو بدون هایچ گوناه اغمااظی به کمیته انضباطی معرفی   -15

 . خواهد شد

نمره تا  25/0 از تخلفات در جلسات امتحانی توسط کمیته انضباطی دانشگاه تعیین مای گاردد و مای تواناد ازمجازات ناشی ه: وجت

ضمناً هیچ تفاوتی  .ثبت موضوع در پرونده آموزشی و محرومیت به مدت یک یا چناد نیمساال و یاا حتای اخراج از دانشگاه باشد

 . میان دروس عمومی و اختصاصی وجود ندارد

 :زمونآآیین نامه غیبت در -2-7 

نمرات  امتحان پایان ترم نمارات امتحاان میان ترم و درصورت عدم شرکت در شرکت در امتحان پایان ترم الزامی است و -1

، در صورت عادم باشدعملی -ظریبصورت نچنانناه درس  .تکالیف برای دانشجو به هیچ عنوان در نظار گرفتاه نخواهاد شاد

تحاان پایاان تارم بخش تئوری، نمره بخش عملی نیز برای آن دانشجو به حساب نخواهاد آماد و نماره صافر شارکت در ام

 .درکارناماه برای آن درس ثبت می شود

 آمد. نخواهد بعمل مجدد امتحان ، غیبت درصورت -2

 ا قبل از شاروع امتحان به صورتچناننه دانشجویی بدلیل بیماری قادر به شرکت در امتحانات نباشد می بایست مراتب ر -3

یکی از پزشکان معتمد دانشگاه اخذ و  مربوطه برساند و گواهی اساتعالجی ازمقطع تلفنی به اطالع مسئول آموزش  حضوری یا

 .دراسرع وقت پس از برگزاری امتحان به آموزش دانشکده ارائه نماید

درهمان تااریخ بساتری مراتاب را باه نحاو مقتضی به اطالع  ،ددرتاریخ امتحان در بیمارستان بستری گرد چناننه دانشجو -4

 .آموزش ارائه نمایداداره مسئول آموزش رسانده و پاس از تارخیص کلیاه مادارک بساتری را دراسارع وقات باه 

براساس ف است دانشجو موظ ،درصورت ابتال به هرگونه بیماری خاص کاه منجار باه نااتوانی در شارکت در امتحاناات شاود -5

 .را قبال از شاروع امتحاناات حذف نماید گواهی های تایید شده، واحدهای انتخابی خاود

درس مربوطاه در کارنامه حذف می  ،چناننه غیبت دانشجو در امتحان توسط کمیته های دانشگاهی موجه تشخیص داده شود -6

واحاد (کمتار گردد یک ترم کامل محسوب شده و 12) زمچناننه درنتیجه حذف واحادهای دانشاجو از حاد نصااب ال شود.

مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد و در صاورت عادم دالیال موجه توسط کمیته های مربوطه نمره صفر درکارنامه درج می 

 . شود
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 :آزمون در تقلب ازمصادیق برخی-8

 جعلی دانشجوئی کارت داشتن -1

 .......و صوتی وسائل، هوشمند ساعت، همراه تلفن ،بکتا،نوشته، یادداشت هرگونه از استفاده -2

  بدون هماهنگی با ناظران دانشجویان سایر با التحریر لوازم، حساب ماشین، نوشته هرگونه کردن بدل و رد -3

 وی به ورقه دادن نشان یا و مجاور دانشجویان امتحانی ورقه به کردن نگاه -4

 نیمکت یا میز ،لباس، بدن، دست روی بر اطالعات هرگونه نوشتن -5

 آزمون اجرائی عوامل با مشاجره یا همکاری عدم هرگونه و شده تعیین محل در نشستن عدم، آزمون جلسه نظم در اختالل -6

 آزمون برگزاری محل به مجاز غیر بازگشت یا خروج -7

 امتحانی جلسه به خود جای به دیگر شخص فرستادن -8

 

 :اقدامات انضباطی در خصوص دانشجویان متخلف -1-8

باطی دانشجویان )مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقالب ضبر اساس شیوه نامه اجرائی آیین نامه ان -لفا

که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند  یباطضاقدامات ان( 1398-فرهنگی

 :شامل موارد زیر می باشد اعمال شود

 اخطار شفاهی -1

 پرونده دانشجو ج درتذکرکتبی بدون در -2

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو -3

 تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو -4

 توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو -5

 در دروس مربوط به تخلف 25/0نمره  ثبت -6

  گاه و غیرهمحرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خواب -7

  باشد شده المال بیت یا دانشگاه به وزیان ضرر به منجر تخلف که مواردی در دانشجو از خسارت دریافت -8

  سنوات احتساب بدون نیمسال یک مدت به تحصیل از موقت منع -9

 سنوات احتساب با نیمسال یک مدت به تحصیل از موقت منع -10

  ن احتساب سنواتبدو النیمس دو مدت به تحصیل از موقت منع -11

 سنوات احتساب با نیمسال دو مدت به تحصیل از موقت منع -12

  ی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود:باطضاقدامات ان -ب

 سنوات احتساب بدون نیمسال سه مدت به تحصیل از موقت منع -1 

  با احتساب سنوات مسالنی سه مدت به تحصیل از موقت منع -2

 سنوات احتساب بدون نیمسال چهار مدت به تحصیل از موقت منع -3

 سنوات احتساب با نیمسال هارچ مدت به تحصیل از موقت منع -4
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 (لزوم صورت در تحصیلی رشته تغییر با همراه) دانشجو تحصیل محل تغییر -5

  شبانه به روزانه از دانشجو تحصیلی دوره تبدیل -6

 خراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودیا -7

 سال 3تا  1از  اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها -8

 تقلب در آزمون ها یا فعالیت های آموزشی: -2-8

شد، با قصد قبلی برای ارائه تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امکانات به نحوی که مجاز نبا      

در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف( و  25/0)دادن نمره  6متخلف به تنبیه بند  .نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف

 5)احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو( تا  1بندهای  باطیضاقدامات انمتناسب با نوع تقلب به یکی از 

 9بندهای  باطیضاقدامات انبه یکی از  6کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو( و در صورت تکرار، عالوه بر تنبیه بند )توبیخ 

)منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب  12)منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات( تا 

 سنوات( محکوم می گردد.

مبنی بر انتفاع دانشجو و با یا نماینده آموزش تقلب در آزمون با گزارش مراقبین جلسه، نظر صریح مدرس  : صورتجلسه1تبصره 

 باطی ارسال می گردد.ضتایید معاونت آموزشی دانشکده به شورای ان

 می گردد. 6پاسخ نادرست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه بند : 2تبصره 

همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آنها محرز نگردد، تخلف دانشجو درصورت به : 3تبصره 

 محکوم می شود. 5تا  1بندهای  باطیضاقدامات انوفق ماده فوق، احراز و صرفا به یکی از 

 ربوطه با الزام در تکرار آن خواهد بود.برای تقلب، معادل حذف درس یا تکالیف م 6: تعلیق تنبیه بند 4تبصره 

 باطیضاقدامات انمحکوم شود، همکاری کننده در آن تقلب نیز به یکی از  6: چناننه دانشجوی مرتکب تقلب به بند  5تبصره 

 تعلیقی )حذف درس یا تکالیف مربوطه با الزام در تکرار آن( محکوم می گردد. 6و بند  5تا  1بندهای 

 

 یحضور یآزمونهادری به اعتراضات فرآیند رسیدگ -9

پس از انجام آزمون اساتید موظف به ثبت موقت نمرات در سامانه سما هستند تا دانشجویان بتوانند اعتراض خود را ثبت        

نشدن  یند و در صورت قانعکنند. اساتید مربوطه در موعد زمانی مقرر به اعتراض رسیدگی و پاسخ دانشجو را در سامانه ثبت می نما

برگه آزمون در مرکز آزمون در حضور دانشجو  .برگه درخواست اعتراض کتبی تکمیل و به واحد امتحانات ارائه می گرددانشجو 

نمره جدید به همراه نامه به گروه ارسال و توسط استاد مربوطه در سامانه سما ثبت و در صورت تایید،  مورد بازبینی قرار می گیرد

 موقت می گردد.

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی )مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه  35بر اساس تبصره ماده        

اعتراضات خود را   کثر تا سه روز پس از اعالم نتایج،پس از اعالم نمره ، دانشجو می تواند حدا ،(1/5/96مورخ  –ریزی علوم پزشکی 

 تا رسیدگی الزم صورت پذیرد. اداره آموزش دانشکده موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا دو کتبا به آموزش دانشکده اعالم کند

هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هرنیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل 

 دانشگاه تسلیم نماید.
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  حضوری مون در آزمونهایفرآیند اعتراض و رسیدگی به نمرات آز لوچارتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 پس از آزمون، پاسخنامه اصالح و نمرات در فایل اکسل به گروه ارسال می گردد.

 وارد بودن اعتراض

 نمره ثبت دائم شده باشد

 مکاتبه کتبیبه اداره آموزش با  اعالم نمره

ت دانشجویان را در سامانه سما بصورت موقت ثبت نمایند تا اساتید مسئول درس موظفند نمرا

 ساعت پس از ثبت موقت در سامانه ثبت کنند. 72دانشجویان بتوانند اعتراض خود را تا 

 اسخ به اعتراض توسط استاد درس مربوطهپ

 نمرات در سیستم سما ثبت دائم می شود.

:دانشجو به نمره اعتراض ندارد :دانشجو به نمره اعتراض دارد   

 نمره ثبت موقت باشد

سط گروه اصالح و در نمره تو

 سماء ثبت دائم می گردد.

ثبت اعتراض در سیستم 

 سماء

 وارد نبودن اعتراض

ارسال نمره به همراه نتیجه کمیته آزمونها 

 به آموزش کل

 ارجاع نامه و نمره به کمیته آزمونها

تغییر و ثبت نمره 

 توسط آموزش کل
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 سواالتفرآیند تحلیل -10

یادگیری در هر فعالیت آموزشی اهمیت دارد. از این رو امتحانات -حفظ کیفیت روش های ارزیابی به اندازه کیفیت فرایند یاد دهی  

ه های روان سنجی به منظور شناسایی، کنترل و بهبود کیفیت فرایند و نتایج ارزیابی بررسی و پس از اجرا باید با استفاده از مشخص

تحلیل شوند. از نتایج تحلیل پس از آزمون که به صورت مختصر تحلیل آزمون نیز نامیده می شود، میتوان برای بهبود ارزیابی های 

تحلیل پس از آزمون، امکان شناسایی سواالت همننین کرد. ستفاده اکیفیت برنامه درسی و استراتژی های آموزشی و ارتقای آتی 

طراحان سوال به طور مستمر باید تجزیه و  نادرستی که ممکن است به کاهش کیفیت آزمون منتهی شوند را فراهم می سازد.

 .داینت با کیفیت را جایگزین نمقرار داده و سواالت غیر قابل قبول را حذف و سواالمدنظر تحلیل سواالت را به عنوان معیار کیفیت 

توسط نرم افزار یگانه اسکن می  (MCQ) چندگزینه ای برگه های آزمون هایبرگزاری آزمون، در این دانشکده پس از 

تحلیل سواالت  مشخص شدن  نمرات،بعد از  .انجام می گیرد ارائه شده توسط استاد  کلیدمطابق اصالح اوراق  ،شود و بعد از اسکن

تحلیل کل آزمون انجام میگیرد و در آخر به گروههای مربوطه بازخورد و یکسری از شاخص ها بصورت سوال به سوال بر اساس 

 داده می شود.
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 دانشکده پزشکی  یوه نامه برگزاری آزمونهای مجازیش -11

مطابق ساختار مذکور به  نهای مذکوردر راستای تقویت پاسخ گویی به دانشجویان در کوتاهترین زمان ممکن، ارکان مدیریتی آزمو

 شرح زیر است:

  هاکمیته آزمون -1-9

 دایره امتحانات و اداره آموزش -2-9

 ان فنی آزمون های مجازیبپشتی -3-9

 هاکمیته آزمون -1-11

 موارد زیر مختص آزمون های مجازی می باشد: .در بخش قبلی توضیح داده شده است هاوظایف و اهداف کمیته آزمون

 بصورت مجازی هیو علوم پا ینیبال یآزمونها برگزاری در موجود هایمشکالت و چالش یبررس -1

 و امکانات موجود  یاهداف آموزش ان،یدانشجو یبا توجه به سطوح آموزش یابیارزش وهیش نتری مناسب اتخاذ -2

 تدوین سیاستهای واحد برای رسیدگی به اعتراضات دانشکده -3

 در آزمونها و برخورد حداکثری با دانشجوی خاطی بررسی موارد محرز تخلفات -4

 بررسی صحت و سقم ادعای دانشجو در مشکالت سامانه و شبکه در حین آزمونها -5

 مربوطه  یآموزش رانیو مد یعلم ئتیمناسب به اعضاء ه دبکیسواالت، ارائه ف زیحاصل از آنال جینتا یبررس -6

 آنها و ارائه راه حل مناسب زینالآزمونها و آ جیبا توجه به نتا یمشکالت آموزش یبررس -7

 دانشکده سیو رئ نیبا معاون یآموزش یمنتخب، شورا تهیگروهها ، کم رانیاز طرف مد عیموارد ارجا ریسا -8

 

 دایره امتحانات و اداره آموزش -2-11

 شرح وظایف دایره امتحانات و اداره آموزش: 

 ها ریزی بهینه آزمون ههای الزم با کارگروه پشتیبانی فنی در برنام انجام هماهنگی -1

 دانشکدهها و اعالم آن به معاونت آموزشی  ریزی، نظارت و تأیید برنامه آزمون برنامه -2

 اعمال تغییرات جدید برنامه و به روز رسانی آنها مطابق آخرین تغییرات مصوب -3

 معرفی کارشناسان معتمد جهت انجام فرایندهای آزمون و پشتیبانی دانشجویان -4

 ها لیست دانشجویان و بررسی عدم همپوشانی آزموندریافت به موقع  -5

 تعریف کد کاربری اختصاصی برای ورود به سامانه و اعالم به دانشجویان -6

 ها نظارت بر حسن انجام و برگزاری بهینه آزمون -7

 پایش نحوه برگزاری آزمون به لحاظ فنی و ورود دانشجویان به سامانه -8

 انشجویان در خصوص فرایندهای اجراییهای مستمر به نحو مقتضی به د رسانی اطالع -9

 حفظ امنیت آزمون به منظورتحویل و بارگذاری به موقع سواالت   -10

 استاد در سیستم سما توسطنهایی ثبت نمرات و به گروه تحویل و اعالم نمره   -11
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 پشتیبان فنی آزمون های مجازی -3-11

 شرح وظایف: 

 مدیریت پهنای باند سرور -1

 ر آزموننگهداری امن و مناسب از سرو -2

 پیشنهادات برای بروزرسانی نرم افزار آزمون -3

 بررسی موانع و مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری و اقدام در جهت رفع آنها -4

 پاسخگویی به مشکالت فنی دانشجویان، اساتید و مسئولین آزمون دانشکده تا زمان ورود به نرم افزار -5

می باشد که همکاری مستقیم با دانشکده  EDCزش مجازی دانشگاه در پشتیبانی فنی آزمون های مجازی به عهده واحد آمو *

 پزشکی دارند.

  

 مجازی   ر آزمونهاید های تکوینی  ارزیابی-12

 و افزایش اعتبار آزمون،های مجازی نقض امنیت آزمون  خطرکاهش  با هدفشده در متون علمی پیشنهاد به عنوان یکی از راهکارهای     

 .شدبا میطول ترم تحصیلی های تکوینی در استفاده از ارزیابی

تمهیداتی را در نظر بگیرد تا با نظر اعضای هیأت علمی و با در نظر گرفتن ماهیت درس و رشته تحصیلی دانشجویان و به کده الزم است دانش

مستمر از دانشجویان انجام پذیرد و  هایی به طور فراگیران در طول نیمسال تحصیلی، ارزیابییشتر اساتید با سطح علمی منظور آشنایی هرچه ب

 .یابد می کاهش در نهایت سهم آزمون نهاییشود بدینصورت  نمره آن در ارزیابی نهایی دانشجو اعمال

یادگیری، انجام تکالیف، ارائه  -تواند شامل سنجش میزان مشارکت فعال دانشجو در فرایندهای یاددهی : ارزیابیهای تکوینی می1 تبصره

 .هیأت علمی و مطابق برنامه درسی تدوین شده باشد یها، به تشخیص اعضا همتایان و یا سایر انواع ارزیابیبازخورد به 

با رعایت کاهش حداکثر وزن آزمون  ههای گوناکون، با توجه به ماهیت درس و توسط استاد مربوط بندی سهم ارزیابی : نحوه بودجه2 تبصره

 :به شرح ذیل پیشنهاد میگردد بندی بودجهدر این خصوص  .پایانی تعیین میشود

 شامل تکالیف و پروژه  تکوینی درصد: ارزیابی 30تا  10

 های شفاهی میان ترم و ارزیابیارزیابی تکوینی شامل آزمون درصد:  40تا  20

 پایان ترمآزمون درصد:  60تا  40

های  های آزمون و نیز کاهش سطح اضطراب آنان در آزمون امانهبه منظور کسب اطمینان از آشنایی کامل فراگیران با نحوه کار با س :3 تبصره 

های شبیه سازی شده برای دانشجویان طراحی و چگونگی شرکت در آزمون و پاسخ  اصلی، شایسته است قبل از آغاز بازه امتحانات، آزمون

های آزمایشی  های مذکور به عنوان آزمون زمونبه عبارت دیگر آ .های تدوین شده، آموزش داده شود دادن به سؤاالت بر اساس دستور العمل

های الکترونیکی مورد استفاده بایستی برای  سازی شده در سامانه های شبیه نیز به کار روند. سوابق مربوط به شرکت دانشجویان در آزمون

 .های آتی، ثبت شود بررسی

نمره پایان ترم را به آزمون شفاهی با استفاده از بسترهای تائید ت علمی میتوانند طبق صالحدید خود، بخشی از ااعضای محترم هی :4 تبصره 

 .اختصاص دهند (بر اساس سیاستهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده مستقل)شده 
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 آزمونهای مجازیراهنمای ارزیابی های تراکمی یا پایان ترم -13

و یا جورکردنی  ای چندگزینه پاسخ، کوتاه صورت به عمدتاً درس، یازن به بسته سؤاالت است شایسته ،مجازی آزمون ماهیت به توجه با -1

دهی  های تشریحی بلند که مستلزم دریافت زمان زیادی برای پاسخ گسترش یافته در نظر گرفته شده و حتی االمکان از طرح سؤاالت با پاسخ

 .است، خودداری شود تا زمان کلی آزمون، به حداقل برسد

نقض  خطر دهی به آن، باعث کاهش مختلف نشان میدهد تنوع سؤاالت از لحاظ نوع و تخصیص زمان الزم برای پاسخ تبصره: نتایج مطالعات

 .خواهد شدو افزایش امنیت آن قوانین آزمون 

 که تاکسونومی باال بوده به طوری های یادگیری و های تراکمی، بهتر است سؤاالت به صورت تحلیلی، در سطوح باالتر حیطه در ارزیابی -2

ه برای پاسخ دادن نیاز به استدالل و تفکر عمیق توسط آزمون شونده باشد. در این صورت آزمون میتواند به صورت جزوه باز برگزار شود چرا ک

 .امکان یافتن پاسخ سؤال با مراجعه به کتاب یا یادداشتهای فراگیر بطور مستقیم امکان پذیر نخواهد بود

 ا در نظر گرفتن سختی و تاکسونومیی به هر سؤال، در طراحی سؤاالت بسته به نظر استاد مربوطه و بده زمان تخصیص یافته برای پاسخ -3

 و حداکثر  30حداقل )ثانیه  45ای، در متون علمی تخصیص متوسط زمان  در عین حال برای سؤاالت چهارگزینه .سؤال، در نظر گرفته شود

 .پیشنهاد میشود (ثانیه 60

که زمان آزمون به ازای هر سؤال، متفاوت و محدود است، الزم است استاد برای هر سؤال در زمان طراحی، زمان مشخص تبصره: با توجه به این

 .ثانیه خواهد بود 45نموده و در غیر این صورت تأیید نماید که زمان کلیه سؤاالت، 

بارگذاری و یا آن را برای  سازروی سامانه آزمونرا بر  ل از زمان برگزاری آزمون، سؤاالتساعت قب 48هیأت علمی باید حداقل  یاعضا -4

بینی شده باید  دهی به آنها طبق روال پیش بارگذاری به کارشناس مربوطه تحویل نمایند. در این مرحله بارگذاری کامل سؤاالت و امکان پاسخ

 نظیمات دسترسی فراگیران به سؤاالت آزمون بگونهمورد بررسی و تائید قرار گیرد. توجه به این امر ضروری است که در سامانه مورد استفاده، ت

 .به سؤاالت نداشته باشندگونه دسترسی  هیچای باید انتخاب شود که آنها تا زمان دقیق شروع آزمون، 

ی نموده های مربوطه بارگذار هیات علمی، شخصاً سؤاالت را در سامانه یبه منظور ارتقاء سطح امنیت برگزاری آزمون بهتر است اعضا :1 تبصره

 .اجتناب نمایند جهت بارگذاری (حتی کارشناسان مورد وثوق دانشگاه و یا دانشکده)و از قرار دادن سؤاالت آزمون در اختیار سایرین 

بهتر است سؤاالت به صورت رمزنگاری شده تهیه و ارسال شود و از ارسال فایلی که برای سایر افراد قابلیت بازگشایی دارد، پرهیز  :2 بصرهت

 .ودش

  .ل درس مربوطه خواهد بودئومسیا  ، به عهده استاد درسمجازیهای  لیت کنترل و تأیید نهایی بارگذاری سؤاالت در آزمونئومس :3 بصرهت

دانشکده در موعد زمانی مقرر و یا عدم  دایره امتحاناتل درس به ئومس یااالت توسط استاد ئودر صورت عدم بارگذاری و یا تحویل س :4 تبصره

 .لیت عواقب آن به عهده استاد، گروه آموزشی و دانشکده خواهد بودئویید سؤاالت در بازه زمانی معین، آزمون مذکور لغو و مستأ

مطرح ها  و کاهش بار اضطرابی دانشجویان، بهتر است نمره منفی در این آزمون مجازیهای  با توجه به وضعیت و ماهیت آزمون :5 تبصره

 .دنباش

 ظیمات نمایش سؤاالت برای فراگیرانچگونگی تن -1-13

 .الزم است هر سؤال در یک صفحه نمایش داده شود -1

 اکیداً توصیه میشود از قرار دادنبا توجه به محدودیتهای زیرساختی فعلی و به منظور اجتناب از ایجاد تراکم و اشغال حجم شبکه ارتباطی  -2

 .در پایه سؤاالت، پرهیز شود (های ویژه حاوی جلوه مانند فیلم و یا تصویر)ای  محتوای الکترونیکی چند رسانه

 .زمان تخصیص یافته برای پاسخ دادن به هر سؤال به صورت جداگانه و شفاف در مقابل هر سؤال و در صفحه نمایش، نشان داده شود -3

   .درصد از سواالت به تشخیص گروه وجود داشته باشد 10در امکان بازگشت به سؤاالت ماقبل  -4
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ضروری است از ارتباط دادن سؤاالت به یکدیگر جهت  ،ها در آزمون یامکان بازگشت به سؤاالت نمایش داده شده قبلر امر د :1 تبصره

 .پاسخگویی اجتناب شود

، ضروری است چیدمان تصادفی سؤاالت در سامانه فراهم شده و برای هر درس، مجازیهای  به منظور ارتقاء کیفیت برگزاری آزمون :2 تبصره 

در این صورت امکان ارائه سؤاالت متفاوت و  .های یادگیری ایجاد شود الت با طراحی سؤاالت مازاد، اما همگن از نظر سطوح حیطهاسؤ بانک

 .شوندگان فراهم خواهد شد غیر یکسان به آزمون

درصد  20تا  10پیشنهاد میگردد  دار، دهندگان و کاهش بار اضطرابی در سؤاالت زمان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آزمون :3 تبصره 

سوال تنظیم  10سؤالی، زمان آزمون برای  10سؤال اضافه بر سؤاالت آزمون، وجود داشته باشد، به این نحو که به عنوان مثال در یک آزمون 

به دانشجویان گفته شود صرفاً به سوال اضافه به عنوان نمره ارفاقی در نظر گرفته شده و یا اینکه  2سؤال قرار داده شود. پاسخ به  12شود ولی 

 .سؤال پاسخ دهند 10

 .ها نیز در سامانه مورد استفاده فعال شود ای تک جوابی ضروری است امکان چینش تصادفی گزینه در خصوص سواالت چند گزینه -5

 

 ها رایندهای اجرایی قبل از زمان برگزاری آزمونف -2-13

 ها ونآزم برگزاری زمان از قبل ماه یک حداقل: زمان

 ها، کارشناسان آموزش، کارشناسان فناوری اطالعات مرکز آزمون یا دانشکده آزمون اجرایی کمیته: مجری

ها در بین روزها و ساعات مختلف هفته و با هدف اجتناب از ایجاد تراکم و اشغال  به منظور توزیع مناسب زمان برگزاری آزمون -1

های  به دلیل اتصال همزمان کاربران متعدد در روز و ساعت مشخص به سامانه) های ارتباطی زیر ساختی کشور حجم باال در شبکه

ها طراحی و در کمیته اجرایی بررسی و پس از تأئید در  ها در دانشکده بندی آزمون جدول زمان ،(مجازیهای  برگزاری آزمون

 .گیردمی اختیار دانشکده قرار 

ها تغییر داده شود  ها با هماهنگی آموزش دانشکده ها، ساعات برخی از آزمون در صورت همزمانی تعداد زیادی از آزمون :1 تبصره

ها، اعضای هیأت علمی و  ، به دانشکدهمجازیروز قبل از شروع اولین آزمون  95ها، حداقل  و برنامه زمانی نهایی شده آزمون

 .رسانی شود فراگیران اطالع

 .وظف است برنامه الزم برای پیشگیری از همپوشانی را داشته باشددر صورت همزمانی آزمون دو درس، دانشکده م :2 تبصره

ضروری است برنامه آزمون توسط دانشکده در سامانه آموزشی دانشگاه به نحوی ثبت شود که توسط دانشجویان در  :3 تبصره 

  قابل مشاهده باشد.روز قبل از برگزاری آزمون مجازی  12حداقل کارت آزمون 

ها از طریق نماینده دانشجویان، ارسال پیامک و یا ایمیل، قرار دادن در  برنامه آزمون ،رای حصول اطمینانبهتر است ب :4تبصره

 .گردد رسانی اطالع وبگاه دانشکده و یا گروههای آموزشی نیز

 .عصر، تنظیم شود 18صبح الی  8ها از ساعت  برنامه زمانی آزمون -2

اند، به منظور  ها همپوشانی پیدا کرده طوری فشرده بوده که بار زیادی از آزمونزمانبندی دانشگاه به  چناننه برنامه :1 تبصره

آزمون استفاده برگزاری کاهش حجم ترافیکی، دانشگاه بسته به شرایط میتواند بازه آزمون را افزایش داده و از روزهای تعطیل برای 

 .کند

 اری به دانشجویان اعالم و به صورت مستند در پایگاه اطالعافزاری و سخت افز های نرم ها، نیازمندی قبل از برگزاری آزمون -3

 .رسانی دانشگاه/دانشکده مربوطه درج شود
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اینترنت، رایانه )افزارهای الزم و اعالمی دانشگاه  افزارها و یا سخت دانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانی، دسترسی خود به نرم -4

 .را فراهم آورد (شخصی، تلفن همراه، تبلت و ...

ها، به پنل خود مراجعه کرده و و از تعریف شدن همه دروس خود  دانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون -5

اطمینان حاصل نماید. مسؤلیت عدم اطالع به عهده دانشجو خواهد بوده و الزم است در صورتی که درس تعریف نشده است، از 

 .دنمایطریق آموزش دانشکده پیگیری 

 ، ضروری است یک هفته قبل از آزمون، هماهنگیمجازیصورت عدم دسترسی دانشجو به اینترنت یا سایر ملزومات آزمون  در -6

آزمون حضوری  ذنیز تمهیدات الزم را با لحاظ شرایط بیماری کرونا برای اخ های الزم با آموزش دانشکده را انجام داده و دانشکده

 .برای این دسته از دانشجویان فراهم آورد (مجازیهای  مونمطابق با قوانین آز)در محل دانشکده 

ایجاد مرکز پاسخگویی تلفنی به مشکالت دانشجویان با شماره اعالمی، قبل و حین برگزاری آزمون متشکل از یک نفر کارشناس  -7

 .ها، کارشناسان مرکز آزمون و کارشناسان فنی ضروری است آموزش از کلیه دانشکده

 مرکز پاسخگویی پیش از برگزاری آزمون باید توسط دانشگاه به کلیه دانشجویان، به نحوی شایسته، اطالع های تلفن :1 تبصره

 .رسانی شود

م های دیگر ه سازی بهتر از ایمیل یا سامانه های خود و در راستای شفاف دانشگاه میتواند بسته به شرایط و زیر ساخت : 2تبصره 

 .دنکبرای پشتیبانی دانشجویان استفاده 

تعداد دهندگان خود در هر نیمسال تحصیلی، سروری مستقل با ظرفیتی متناسب با  بهتر است دانشگاه با توجه به تعداد آزمون -8

 .ای اختصاص دهد و لحظه مجازیگیری از اطالعات را به صورت  کاربران در هر نوبت آزمون و دستورالعمل پشتیبان

افزارهای ناظر، الزم است اطالعاتی مستند  ها توسط نرم وم آغاز نظارت بر این آزمونالمللی و لز با توجه به تجربیات مشابه بین -9

رنگ مورد عالقه، اسامی )آزمایی  سؤاالت راستیارائه دهنده،  روزترین عکس آزمون دهندگان همانند تصویر کارت ملی، به از آزمون

سامانه آزمون  افزار های بعدی نرم ج شود. از این موارد در نسخهای ثبت و در برای احراز هویت دانشجو، در پایگاه داده (....خاص و

 .زمون استفاده خواهد شدآبرای احراز هویت و افزایش امنیت 

 

 ها فرایند اجرایی نزدیک به زمان برگزاری آزمون -3-13 

 زمان: نیم ساعت قبل از اجرای آزمون 

 مجری: کارشناسان فناوری اطالعات مرکز آزمون 

نیم ساعت قبل از شروع آزمون، ملزم به ورود به سامانه آزمون بوده و چناننه خللی در ورود به سامانه وجود داشته دانشجویان  -1

 .باید بالفاصله موارد را به اطالع کارشناس مربوطه برسانند ،باشد

رگونه تأخیر در شروع دهندگان اطالع رسانی شده و به آنها تأکید شود مسؤلیت ه بصره: الزم است در این خصوص به آزمونت

 .آزمون، به عهده شخص دانشجو است

الزم است قبل از شروع آزمون دانشجویان فرم مربوط به رعایت اصول اخالقی را به صورت آگاهانه تکمیل نموده و تیک مربوط  -2

 .به آن را در سامانه آزمون فعال نمایند
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 فرایند اجرایی حین برگزاری آزمونها -4-13

باشند. بدیهی است پایان آزمون برای این  دقیقه بعد از شروع آزمون، مجاز به شرکت در آزمون می 10ر تا دانشجویان حداکث -1

دهنده بخواهد به سواالت آخر  دهندگان شبیه سایرین بوده و زمان اضافی به آنها داده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر آزمون آزمون

 .ریعتر از زمان در نظر گرفته شده برای هر سوال انجام دهدالزم است پاسخگویی سواالت اولیه را س ،برسد

ون و سؤاالت را از دست آزم از زیادی زمان دهنده آزمون تأخیر با اینکه به توجه با دقیقه 30 زیر زمان با آزمونهایی در: تبصره

 .دقیقه ورود، با در نظر گرفتن زمان آزمون، کاهش یابد 10میدهد، مجوز 

مانند قطعی برق، قطعی )افزاری  سخت یا افزاری نرم مشکالت بروز دلیل به آزمون در حین یا ابتدا در وییدانشج که صورتی در -2

آزمون تماس بگیرد و نسبت به ورود مجدد به  کارشناسان مرکز دچار قطعی اینترنت شود، الزم است در اسرع وقت با اینترنت و ...(

ع رسانی قطعی اینترنت توسط دانشجو به کارشناس مدت زمان مجاز برای اطالحداکثر  سامانه هماهنگی و اطالع رسانی نماید.

 .دقیقه است. عدم تماس دانشجو با کارشناسان مرکز آزمون، به منزله عدم شرکت در آزمون میباشد 5آزمون 

رتباط ثبت شود تا در تبصره: بهتر است دانشگاه زیرساختی را فراهم آورد تا کلیه مکالمات و درخواستهای دانشجویان در این ا

 .بتواند به عنوان مدرکی مستدل، مورد استناد قرار گیرد صورت اعتراض آتی

حضور آنکال اساتید در حین برگزاری آزمون جهت پاسخگویی به دانشجویان برای رفع ابهام در برخی سؤاالت، ضروری است و  -3

ها پیشنهاد میشود سؤاالت فاقد  به محدودیت زمانی این آزمون خواهد بود. در عین حال با توجه ریزی آن بر عهده دانشکده برنامه

 .انجام شود دهندگان در حین آزمون، اطالع رسانی الزم ابهام بوده و در زمینه عدم پاسخدهی به آزمون

 

 ها فرایند اجرایی بعد از زمان برگزاری آزمون -5-13

 روز بعد از زمان آزمون10زمان: تا  

 مون، اعضای هیأت علمی، کارشناسان آزمون و آموزشمجری: کمیته اجرایی آز 

گیری در خصوص وی پس از ارائه  تصمیم کند، شرکت مجازی آزمون در معین زمانی بازه در نتواند دانشجو که صورتی در -1

 .صورت خواهد پذیرفت کمیته آزمونهامستندات، با توجه به تعدد موارد گزارش شده و نظر معاون آموزشی دانشکده، توسط 

ساعت بعد از آزمون درخواست آزمون مجدد خود را به همراه دلیل عدم  24دانشجویان مذکور الزم است حداکثر تا  :1بصره ت

شرکت در آزمون، به صورت مکتوب و همراه با مستندات به اداره آموزش دانشکده خود تحویل نمایند تا در خصوص وضعیت آتی 

ره آموزش دانشکده ضمن بررسی صحت ادعای مطرح شده توسط دانشجو، در صورت در این حالت ادا .گیری شود ایشان تصمیم

تأیید اظهارات، اقدام به برگزاری آزمون مجدد به صورت حضوری یا شفاهی و یا اعالم ناتمام نمره درس با برگزاری در اولین فرصت 

 .تا قبل از نیمسال تحصیلی بعدی، خواهد نمود

 .شود لحاظ صفر آزمون در دانشجو نمره نامه، ینآی طبق موجه، غیر غیبت صورت در -2

روز بعد از برگزاری آزمون در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت موقت و حداکثر یک هفته بعد،  10الزم است نمرات نهایی حداکثر  -3

 .باشد روز بعد از ثبت اولیه نمرات می 3نهایی شود. ضمناً مهلت اعتراض دانشجو به نمرات حداکثر 
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ود اعتراض از سوی دانشجویان به شیوه برگزاری آزمون و یا نتیجه ارزیابی در دروس مختلف، معاون آموزشی در صورت وج -4

دانشکده مربوطه بایستی بعد از اخذ نظرات گروه آموزشی مشکل را به همراه مستندات به اداره کل آموزش دانشگاه و کارگروه 

 .تخصصی مربوطه جهت بررسی، ارسال نماید

رسانی  زم است فرایند رسیدگی به اعتراض برای دانشکده به طور دقیق تعریف، و به دانشجویان در این زمینه اطالعال : 1تبصره

 .شود

 .ارسال اعتراضات از طریق دانشکده و یا نماینده هر کالس به آموزش دانشکده، خواهد بود : 2تبصره 

 

 مجازیهای  ارزشیابی فرایند برگزاری آزمون  -6-13

 ته به شرایط دانشگاه حداکثر یک ماه بعد از برگزاری آزمونزمان: بس 

مرکز توسعه آموزش  همکاریارزیابی کیفیت آزمونهای حضوری و غیر حضوری، الزم است با  به منظور هاکمیته آزمونمجری:  

(EDO)  اقداماتی به شرح ذیل را اتخاذ فرماید کدهدانش: 

 ت علمی برگزاری جلسات توانمندسازی اعضای محترم هیأ -1

 سازی دهندگان به منظور کاهش تهدیدات روایی های آزمایشی مستمر برای آزمون آزمون و آموزشی جلسات برگزاری -2

 

 آزمونهای مجازی درفرآیند رسیدگی به اعتراضات  -14

له قطعی برق یا )مشکالت سامانه آزمون از جم اعتراض دانشجو به دو صورت شامل اعتراض به وجود اختالل در فرآیند آزمون       

اشکال در سواالت و ...( یا اعتراض به نمره می باشد. در صورت اعتراض به نمره، دانشجو در سیستم سما اعتراض خود را ، اینترنت

انجام می گیرد و در صورت ایجاد تغییر در نمره، نمره جدید در  و دایره امتحانات ثبت می نماید و رسیدگی به آن توسط اساتید

ی شود ولی در صورت اعتراض به وجود اختالل درفرآیند آزمون، اگر اختالل در سامانه باشد پس از تایید اختالل توسط سما ثبت م

تجدید نظر کمتر از  درخواستهای کمیته نظارت برآزمون، اجازه آزمون مجدد و یا حذف درس به دانشجو داده می شود. اگر تعداد

می شود. این نمرات  گزار می شود و پس از اخذ آزمون، نمرات جدید به گروه ارسالآزمون مجدد به صورت حضوری بر ،% باشد50

آموزش ارسال می گردد تا در سیستم سما ثبت شود. چناننه اعتراض  اداره و با امضای مدیرگروه به  توسط استاد نهایی شده

به گروه مراجعه کرده، در صورت  پاسخنامه لیدمربوط به سواالت و کلید آزمون باشد، نماینده دانشجویان به همراه سواالت و ک

 تغییر نمرات در سیستم سما ثبت می گردد.
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 فرآیند اعتراض در آزمونهای مجازی فلوچارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 .اجازه آزمون مجدد و یا حذف درس به دانشجو داده می شود

% باشد آزمون 50ر بیش از تجدید نظ درخواست )اگر تعداد

در غیراینصورت  ،مجدد به صورت غیر حضوری برگزار می گردد

به صورت حضوری برگزار میشود و در صورت رضایت دانشجو از 

 د(.همان نمره در سیستم سماء ثبت می گرد ،نمره قبلی

نمرات تغییر یافته و در 

.سیستم سما ثبت می شود  

.پس از آزمون، تعداد پاسخهای صحیح و یا نمره به دانشجو نمایش داده می شود  

اختالل در سیستم توسط معاون آموزشی و ی بررس

 کارشناس امتحانات

 عدم تایید اختالل تایید اختالل

دانشجو مشخص می شود و به نمره  ،بعد از انجام آزمون مجدد

 د.اطالع گروه رسیده و در سیستم سماء ثبت می گرد

همان نمره در سیستم سماء 

.ثبت می گردد  

ثبت اعتراض در سامانه فرادید به وجود اختالل در 

 اینترنت و ...( ،)قطعی برق سامانه در حین آزمون

نمرات به گروه ارجاع داده 

می شود و نمرات در 

 سامانه سما ثبت می شود.

در کمیته  موردطرح 

 و در صورت تایید هاآزمون

.کلید و پرسشنامه در اختیار نماینده دانشجویان قرار داده می شود  

اگر کلید و پاسخنامه اشکال 

 نداشته باشد

اگر کلید و پاسخنامه اشکال 

 داشته باشد

نماینده دانشجویان به گروه 

 ارجاع داده می شود

  ،اگر اشکال پذیرفته شود

به حوزه  شده اصالح کلید

 آزمون نامه ارسال می گردد 

 اعتراض به نمره آزمون اعتراض به فرآیند آزمون

سخگویی اثبت اعتراض در سامانه سما و پ

و ثبت نمره صحیح  توسط اساتید مربوطه

 در سیستم سما

اعتراض به اشکال در 

 سامانه آزمون

اعتراض به اشکال در 

ید آزمونسواالت و کل  
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 در آزمونهای مجازی اقدامات انضباطی و تخلفات   -15

 اقدامات انضباطی عمومی قواعد -1-15

 به باشد، برخوردار کمتری ایمنی ضریب از است ممکن حضوری های آزمون به نسبت مجازی های آزمون فضای اینکه به توجه اب  

ها، شایسته است مفاد مندرج در شیوه  ر گرفته شده در تخلف در این آزموننظ در انضباطی اقدامات نوع و عواقب با دانشجویان آگاهی منظور

به نحو مقتضی به کلیه ( مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی)نضباطی دانشجویان نامه اجرایی آیین نامه ا

ها، باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به برونداد  رسانی شود. همننین با توجه به اینکه نقض قوانین حاکم در این آزمون دهندگان، اطالع آزمون

اقدامات این  .برای تقلبات محرز در نظر گرفته شود اقدامات انضباطییسته است بر حسب مورد، باالترین خواهد شد، شا مجازیهای  ارزیابی

 :نامه مذکور به شرح ذیل تعریف شده است آیین 12در ماده  انضباطی

 احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو -1

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو -2

 ار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجواخط -3

 تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو -4

  توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو -5

 در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف 25/0دادن نمره  -6

و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از  محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آنها، از قبیل وام، خوابگاه -7

 تحصیل

 دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد -8

 ماه بدون احتساب سنوات 6تا  1منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  -9

 سنواتماه با احتساب  6تا  1منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  -10

 ماه بدون احتساب سنوات 12تا  6منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  -11

 ماه با احتساب سنوات 12تا  6منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  -12

 ماه بدون احتساب سنوات 18تا  13منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از  -13

 ماه با احتساب سنوات18تا  13از منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا  -14

 ماه با احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از  -15

 ماه با احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از  -16

 تغییر محل تحصیل دانشجو -17

 تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پرداز -18

 شجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودیاخراج دان -19

 سال 5ها تا  اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه -20

 

 مجازیهای  موارد و مصادیق تخلفات در آزمون  -2-15

و از اطالعات، تجهیزات یا امکانات به آیین نامه انضباطی دانشجویان، تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشج 33مطابق با ماده 

 :برخی شاخصهای عمومی تخلف به صورت ذیل تعریف میشود .موزشی موظفآنحوی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت 
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 دهنده اصلیآزمون  جای به آزمون جلسه در شرکت یا جعلی هویت با آزمون در نام ثبت -1

 جهت پاسخ به سؤاالت ان در خارج از ضوابط برگزاری آزموندهندگ کمک به سایر آزمون -2

 تبانی با دانشجویان یا افراد خارج از حوزه -3

 ها یا فضای مجازی های سؤاالت آزمون با سایر آزمون دهندگان همانند شبکه گذاری سؤاالت و یا پاسخ به اشتراک -4

 .انشگاه در زمان آزمون ممنوع اعالم شده استاستفاده از کتاب، یادداشت، جزوه و هر آننه استفاده از آن توسط د -5

 (با تشخیص استاد درس)دهندگان  تشابه قابل توجه در پاسخهای تشریحی ارسالی آزمون -6

 ای ارسالی آزمون دهندگان  تشابه عکسها، محتویات فایلها یا محتوای چندرسانه -7

د نماینده کارشناسان فنی حوزه فناوری اطالعات هرگونه تخلف درحوزه فناوری اطالعات که در زمان آزمون به تشخیص و تائی -8

 .دانشگاه و یا دانشکده رسیده باشد

                     :آیین نامه انضباطی، به شرح ذیل بیان شده است 33ای و مخابراتی در این حوزه آزمونها، ماده  شایان ذکر است در حوزه تخلفات رایانه

، (سازی و... )تغییر، محو، متوقف ای کردن، سابوتاژ رایانه کردن، ویروسی ی مجازی از قبیل هکدرصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضا

کردن و دستیابی غیرمجاز به اطالعات، ضبط صدا یا  از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی (افزاری افزاری یا سخت نرم)تخریب رایانه 

های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی  داده یا انتشار اسناد، اطالعات یاهای بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا  تصویربرداری

 یا محصوالت صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطالعات، تصاویر افراد

های غیراخالقی و  غیرقانونی، تهیه سایتها و وبالگ شنود (،مشابه ر این موارد یا موارداعم از اخاذی، افشا، انتشار، ... یا تهدید به اقدام د)

های مخرب، ایجاد دسترسی  هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایتهای دولتی، ارسال ایمیل ضدامنیت ملی، تهدید و

 انتشار موضوعات غیراخالقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وبغیرمجاز یا اخالل در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا 

 که تخلف تکرار گردد یا دارای ابعاد گسترده درصورتی .شود محکوم می10تا  4باطی بندهای ضمتخلف به تناسب تخلف، به یکی از اقدامات ان

 .قابل تشدید است 20ای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف، تنبیه تا بند 

تا  1بندهای  اقدامات انضباطیو متناسب با نوع تقلب، به یکی از  ()در درس یا آزمونهای مربوطه 6بند  مات انضباطیاقدا متخلف به

محکوم میگردد. عالوه براین مطابق با ماده  12تا  9بندهای  باطیضاقدامات انبه یکی از  ،6بند  اقدامات انضباطی و در صورت تکرار عالوه بر 5

در آزمونهای  (دهنده اصلی آزمون دادن توسط فردی غیر از آزمون(دادی اراینکه احتمال تقلبهای قر ی و با توجه بهآیین نامه انضباط 35

 ، ذکر موارد زیر ضروری می باشد:هاست باالتر از سایر آزمون مجازی

اقدامات مون مربوطه و یا یکی از در آز 6بند  اقدامات انضباطیبه  دانشجو ،شرکت کنددر امتحان دانشجویی دیگری به جای فرد چناننه  -1

همننین فرد شرکت  .قابل تشدید خواهد بود 14تا بند  اقدامات انضباطیمحکوم میشود و در صورت تکرار،  12تا  9بندهای  انضباطی

قابل تشدید  14تا بند  اقدامات انضباطیمحکوم شده و در در صورت تکرار،  12تا  9بندهای  اقدامات انضباطیبه یکی از کننده در آزمون 

  .خواهد بود

آیین نامه انضباطی، متخلف عالوه بر محکومیت به  36، مطابق با ماده مجازیگذاری سؤاالت یا پاسخها در فضای  در خصوص به اشتراک -2

 .د خواهد بودقابل تشدی 14تا بند  اقدامات انضباطیمحکوم شده و در صورت تکرار،  12تا  9بندهای  اقدامات انضباطیبه یکی از  6بند 

 در آزمونهای مجازی دانشجویان وظایف -3-15 

های مستقل  ها و یا دانشکده رعایت شود. دانشگاه مجازیهای  موارد ذیل الزم است از سوی دانشجویان شرکت کننده در آزمون

 .الزم است تمام موارد اشاره شده را با استفاده از روشهای مناسب به اطالع دانشجویان برسانند
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های حضوری وجود دارد رعایت  دانشجویان موظف هستند دستورالعملهای شرکت در آزمون را مطابق با آننه در آزمون -1

ها شامل رعایت مقررات مربوط به پوشش ظاهری در صورت لزوم استفاده از دوربین برای شرکت در  نمایند. این دستورالعمل

 .باشد ، ترک غیر موجه محل آزمون و ... میآزمون، اجتناب از خوردن یا آشامیدن در زمان آزمون

بهتر است دانشجویان برای اطمینان بیشتر جهت شرکت در آزمون حداقل یک دستگاه رایانه و یا گوشی هوشمند دیگر نزد  -2

کز خود داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در کار کردن با رایانه در حال استفاده، پس از هماهنگی با کارشناسان مر

 .آزمون از وسیله دوم جهت ورود به سامانه آزمون، استفاده نمایند

های دانشگاه نسبت به شرکت در یک آزمون آزمایشی که توسط  اند تا قبل از شروع تقویم برگزاری آزمون دانشجویان موظف -3

ن و رفع ایرادات احتمالی شرکت نمایند دانشگاه اعالم شده است، با هدف آشنایی با محیط نرم افزار، آشنایی با فرآیند برگزاری آزمو

 .و مسئولیت ناشی از عدم شرکت دانشجویان در آزمون آزمایشی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود

عدم تکمیل  .دانشجو موظف است تعهدنامه شرکت در آزمون را در مهلت مقرر و قبل از بازه آزمون تکمیل و ارسال نماید -4

 .ز شرکت در آزمون خواهد شدتعهدنامه، منجر به عدم صدور مجو

 .ها دریافت کنند دانشجویان باید نام کاربری و رمز عبور خود را قبل از شروع بازه زمانی آزمون -5

و حتما رمز جدید خود را در جای  کند خود اقدام دانشجو باید در اولین نوبت ورود به سامانه آزمون، نسبت به تغییر رمز عبور -6

 .مناسب ذخیره نماید

ملزم است کیفیت اینترنت خود را قبل از شروع بازه امتحانات بررسی و اگر به اینترنت مناسب دسترسی ندارند، حتما دانشجو  -7

افزاری و یا اینترنت  چناننه دانشجو به امکانات سخت افزاری، نرم .تهیه اینترنت باکیفیت اقدام نمایند در فرصت باقیمانده نسبت به

آموزش دانشکده را برای شرکت در آزمون حضوری اداره یک هفته قبل از شروع بازه امتحانات،  مناسب دسترسی ندارند، الزم است

 .مطلع سازند

اینترنت، رایانه شخصی، تلفن همراه، )دانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانی، دسترسی خود به ابزار الزم و اعالمی دانشگاه  -8

 .را فراهم آورد (تبلت و ...

ها، به پنل خود مراجعه کرده و و از تعریف شدن همه دروس خود  هفته قبل از شروع بازه زمانی آزموندانشجو ملزم است یک  -9

یت عدم اطالع به عهده دانشجو خواهد بود و الزم است در صورتی که آزمون درسی برای وی تعریف ئولاطمینان حاصل نماید. مس

 .دنماینشده است، از طریق آموزش دانشکده پیگیری 

ه میشود دانشجو در صورت امکان حتما امکان اتصال به اینترنت جایگزین از طریق ارائه دهنده اینترنت دیگر برای مواقع توصی -10

 .قطعی اینترنت اصلی در اختیار داشته باشند

نموده و دهنده از اینترنت استفاده  ریزی شود که فقط آزمون ای برنامه گونه به آزمون در شرکت زمان در میگردد توصیه -11  

 .استفاده از همان خط اینترنتی را تا انتهای زمان آزمون به تأخیر بیندازند ()مثل اعضای خانواده کنندگان سایر استفاده

 تر است. در صورتی که در نسخه مناسب ادند آزمون برای رایانه ولی دارد وجود همراه تلفن طریق از آزمون در شرکت امکان -12

 .اعالم خواهد گردید ،زمون صرفا نیاز به استفاده از رایانه باشدآرای افزایش امنیت زمون بآهای بعدی نرم افزار 

ابل حمل و یا گوشی هوشمند حتما میزان شارژ بودن باتری قبل از شرکت در آزمون کنترل شده ق رایانه از استفاده صورت در -13

 .و شارژر آنها در دسترس قرار داده شود
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 سخت تجهیزات بودن آماده از و نموده اقدام آزمون سامانه و اینترنت به اتصال به نسبت نآزمو شروع از قبل ساعت نیم حتما -14

 .اطمینان حاصل شود افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز برای شرکت در آزمون

ده، ، وبگاه دانشکمجازیهای  های مربوط به شرکت در آزمون دستورالعمل به مربوط احتمالی تغییرات آخرین از اطالع برای -15

 .ها کنترل نمایند های اطالع رسانی معرفی شده را به طور مستمر قبل و حین بازه زمانی آزمون ها و سامانه دانشگاه و یا سایر وبگاه

 .باشد می سما سامانه در نمرات موقت ثبت از بعد روز 3 حداکثر نمرات به اعتراض برای زمانی مهلت -16

 طریق از بالفاصله را آزمون برگزاری حین در شده ایجاد فنی مشکالت همننین و سؤاالت به اعتراض هرگونه باید دانشجویان  -17

 .لین مربوطه در دانشگاه برسانندئوهای اعالم شده قبلی به اطالع مس کالس یا از طریق مکانیسم نماینده

 های مورد ارزیابی دانشجویانیابعاد توانمند-16

ارزیابی های دانشجویان باید سنجش  ،ف و برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکدهمقاطع مختل در با توجه به کوریکولوم آموزشی     

ای  چه مرحله در دانشجو که این تناسب به .تمام ابعاد توانمندی شامل هر سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی را پوشش دهد

 .بود خواهد متفاوت ارزشیابی ابزار و روش ،دارد قرار خود تحصیل از پژوهشی( یا )آموزشی

 بندی ارزیابی برنامه زمان -1-16

 اجرا زمانی بازه آزمون ردیف

 پایان دوره علوم پایه آزمون جامع علوم پایه 1

 پایان دوره کارآموزی آزمون جامع پیش کارورزی 2

 پس از طی شش ماه تا یک سال از دوره کارورزی آزمون عملی صالحیت های بالینی 3

مان تعریف شده در طرح دوره/ سیاست های درون گروهی بر اساس ز آزمون های تکوینی 4

 مربوطه(چرخه )در طول ترم یا 

در پایان هر نیمسال تحصیلی)با عنایت به تقویم دانشکده( جهت  آزمون های تراکمی 5

گروههای علوم پایه و در پایان روتیشن )بر اساس تصمیمات شورای 

 گروهها ) برای گروههای بالینی(

 بر اساس تصمیم شورای آموزشی گروه مربوطه آزمون آسکی 6

 بر اساس تصمیم کمیته اخالق حرفه ای/یا شورای آموزشی گروه مربوطه ارزیابی رفتار حرفه ای 7
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 و پیش کاروزی لوچارت فرآیند برگزاری امتحان جامع علوم پایهف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                            

 

 

 .به دانشجویان، دانشجویان حائز شرایط به همراه کارت ملی و عکس جهت ثبت نام مراجعه می کنندپس از اطالع رسانی 

نامه ثبت نام آزمون جامع و پیش کارورزی از طرف وزارت بهداشت به آموزش کل 

 .ارسال می گردد و آموزش کل آن را به اداره آموزش دانشکده ارسال می کند

 .دانشجویان را به صورت موقت و کتبی ثبت نام می کندمختلف،  مقاطعمسئول آموزش 

آیا دانشجو حائز 

 ؟ می باشد شرایط

 خیر

 -خیر

 مشروط

 بله

 .نمی شوند به آزمون علوم پایه معرفی .اصال حائز شرایط نمی باشد

 .سال نشده استار بعضی از نمرات دانشجو

 .شود آزمون جامع علوم پایه در موعد مقرر برگزار می

 

 کارشناس مقطع در اداره آموزش توسط  شرایط ثبت نام کنندگان از لحاظ حائز شرایط بودن

   .به صورت مشروط اجازه شرکت درامتحان داده می شود
مشخصات دانشجویان در سایت سازمان سنجش ثبت می شود 

 .صادر می گردد برای دانشجو کارت ورود به جلسهو 

بی از طرف وزارت توسط آموش کل دریافت و به دانشکده ارسال می گردد و در دو سه روز قبل از آزمون؛ شماره های داوطل

 .کارتهای ورود ثبت می شود و پس از مهر و امضاء ریاست دانشکده به دانشجو تحویل داده می شود
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 بالینی صالحیت آزمون فرآیند  لوچارتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد یا قبول صورت به نتایج نمرات و اعالم بندی جمع

 

 وزارت عمومی پزشکی شورای آموزش دبیرخانه الکترونیکی پست و آموزشی معاونت به نمرات و غیاب و حضور لیست ،هصورتجلس ارسال

 آزمون برگزاری صورتجلسه آزمون و تهیه برگزاری

 

 مراقبان توسط ایستگاه و سوال چک

 برگزاری از قبل هفته دو تا آزمون از انصراف امکان

 عمومی پزشکی آموزش شورای دبیر به ارسال جهت آموزشی معاونت به نامی ثبت لیست ارسال

 مراقبان با هماهنگی

 آزمون سالن سازی آماده

 سواالت ابانتخ جلسه

 

 حراست از سواالت ریافتد

 

 است؟ رسیده نصاب حد به کنندگان نام ثبت تعداد آیا

 بله 

خیر
 برگزاری عدم 

 آزمون صالحیت

 بالینی

 از آزمون دو روز بعد تا نتایج به اعتراض امکان

 دبیرخانه الکترونیکی و پست آموزشی معاونت به ارسال و آن گزارش تهیه و کنندگان شرکت ارزشیابی آنالیز و آزمون برگزاری گزارش تهیه

 وزارت عمومی پزشکی آموزش شورای

 

 کانال و درسایت آزمون قبولین های گواهی شدن آماده رسانی آزمون و اطالع لینقبو گواهی صدور
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 حراست آزمون -17

، سواالت ای آزمونه ر زمان تعیین شده در سامانهبعد از طراحی سواالت آزمون توسط اساتید گروه و بارگذاری سواالت د      

حفاظت از سواالت از زمان تحویل  .بندی شده و پس از تکثیر در پاکت های مناسب بسته بندی می شود توسط واحد آزمون گروه

 .آنها تا اتمام آزمون بر عهده کارشناسان واحد آزمون می باشد

 

 اقدامات الزم برای حفاظت از آزمون در دانشکده برای آزمونهای حضوری -1-17

 ایجاد فضای مناسب و امن برای تکثیر و نگهداری سواالت – 1

 تعیین تعداد کافی از مراقبین واجد صالحیت در جلسه آزمون – 2

 شناسایی و تایید هویت داوطلبین و کنترل ورود و خروج آنها – 3

 

 اقدامات الزم برای حفاظت آزمون در دانشکده برای آزمونهای مجازی -2-17

وارد سوال بعدی  ،د یعنی هر سوال دارای زمان مشخصی هست و دانشجو بعد از اتمام زمان تعیین شدهنباش پرشی آزمونها – 1

 خواهد شد.

 درصد سواالت بازگردد. 10ست به ادانشجو تنها قادر  :عدم بازگشت پذیری – 2

 ند وارد آزمون گردد(.دقیقه از آزمون، نمی توا10محدودیت زمان ورود به آزمون )دانشجو بعد از گذشت  – 3

 ورود به آزمون تنها از طریق یک سیستم – 4

 

 جبران مردودی نحوه -18

 حذف نمره مردودی بر اساس آیین نامه   -18– 1

چناننه دانشجو پس از اخذ  ،1/5/1396آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مورخ  34بر اساس تبصره ماده 

و باالتر اخذ نماید، نمره مردودی او حذف و در  16بخش مردودی، در اولین فرصت در آن درس یا بخش نمره مجدد درس یا 

بار در کل دوره  4میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نخواهد شد. تعداد دفعات مجاز استفاده از مفاد این تبصره 

 دکتری عمومی پزشکی است.

 معرفی به استاد -18 – 2

اننه دانشجو تمام واحدهای درسی مربوط به هر مقطع را گذرانده باشد و تنها یک درس با نمره مردودی برای ورود به چن

در اینصورت در پایان ترم همان درس دوباره با نام معرفی به استاد برای دانشجو انتخاب واحد می شود  ،مقطع باالتر را داشته باشد

 جاز به شرکت در آزمون های علوم پایه و پره انترنی و ... می شود.و دانشجو پس از اخذ نمره قبولی م
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 تماس با استاد  -18– 3

برای ورود به مقطع باالتر داشته باشد و آن درس ها در با نمره مردودی  مانده و یا در صورتی که دانشجو یک یا دو درس

ز روس تماس با استاد می گیرد و پس از اخذ نمره قبولی مجاترم جاری ارائه نگردد؛ در اینصورت در ابتدای ترم دانشجو برای آن د

، دانشجو می تواند در آزمون مجدد شرکت هادر آزمونهای مجازی در صورت تایید کمیته آزمون. التر می شودبابه ورود به مقطع 

 نماید.

 

 خارجیقوانین و مقررات دانشجویان  -19

)بین الملل( مصوب هشتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم  ی)بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایران

 (10/5/1400پزشکی مورخ 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو: -1-19

و باالتر اخذ نماید، نمره  15چناننه دانشجو پس از مردودی در درس یا بخش مجددا آن درس یا بخش را انتخاب نماید و نمره  -1

 ین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نخواهد شد.مردودی او حذف و در میانگ

در کارشناسی دو نوبت و  ، در مقطعمقطع کاردانی یک نوبتدر تبصره: تعداد دفعات مجاز استفاده از این ماده برای دانشجویان 

 دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( چهار نوبت می باشد.مقطع 

و در دوره های  11کمتر از  BDSو  MBBSدوره های کاردانی، کارشناسی، دکترای عمومی،  درمیانگین هر نیمسال چناننه  -2

 محاسبه می شود. مشروط باشد، وضعیت دانشجو 14کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی میانگین هر نیمسال کمتر از 

 4قاطع کارشناسی و دکتری عمومی نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب در مقطع کاردانی و در م 3دانشجویی که برای  -3

نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چناننه میانگین کل واحدهایی که  5نیمسال متوالی یا 

 مقطع پایین تر تغییر رشته دهد. بهباشد، می تواند برابر دستورالعمل مربوطه  10گذرانده است حداقل 

 زبان آزمون ها: -2-19

 باید دقیقا به همان زبان اعالم شده در شرایط ذکر شده در سایت پذیرش دانشگاه باشد. آزمون ها -1

 دانشجو می تواند زبان آزمون را انتخاب نماید. ،چناننه آزمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار می شود -2

زمان ده گانه دانشگاهها، هم ا قطب هایآزمون های جامع برگزار شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ی -3

 به زبان انگلیسی هم خواهد بود. در این صورت دانشجو می تواند زبان آزمون خود را انتخاب نماید.

تبصره: دبیرخانه های برگزار کننده آزمونها باید اطالع رسانی مناسب به دانشجویان قبل از برگزاری آزمون در خصوص انتخاب 

 ام دهند.زبان آزمون توسط دانشجو انج

درصد زمان مازاد برای  25دانشجویان غیر فارسی زبان در هر مقطع که در آزمون فارسی شرکت نمایند می توانند از  -4

 انجام آزمون استفاده نمایند.

 ،بق کوریکولوم پیشنهادی دانشگاهها برای دانشجویان بین الملل تدریس نشده باشدطدر صورتی که یک یا چند درس  -5

در آزمون جامع از ارزیابی دانشجویان بین الملل حذف خواهد شد و حد نصاب نمره توسط دبیرخانه سواالت آن دروس 

 مربوطه در وزارت بهداشت بر حسب تعداد سواالت دروس تدریس شده تعیین خواهد شد.
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وبت و ن 4انی در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی ردانشجویان غیر ایحداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت  -6

 نوبت می باشد. 3آزمون جامع دکتری تخصصی 

حد نصاب نمره قبولی در کلیه آزمونهای جامع که به صورت متمرکز برگزار می شود، برای دانشجویان خارجی )بین  -7

 درصد کمتر از حد نصاب تعیین شده برای دانشجویان ایرانی می باشد. 5الملل( 
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 در یک نگاه اری آزمون و اعالم نتایجفرآیند برگز

 

 

 

 

 

 

 تعیین تاریخ آزمون قبل از انتخاب واحد و ثبت در سیستم سماء

 آزمون مجازی آزمون حضوری

در ساعت معین زمونآبرگزاری   

متحاناتاسالن   

یح اوراقحتص  

 اعالم نمرات به گروه مربوطه

 رویت نمرات توسط دانشجو

ثبت نمرات در سیستم سماء توسط 

 استاد بصورت موقت

راس ساعت مقرر آزمون برگزاری  

واحد آزمون تحویل پاسخنامه ها به  

 دانشجو اعتراض دارد یا ندارد:

 رویت نمره توسط دانشجو

 سجاب نوید فرادید

مراجعه به فلوچارت مربوط 
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