
 جهرم پزشکی علوم غیرحضوری دانشگاه آزمونهای برگزاری دستورالعمل
 

1 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 مرکز آموزش مجازی

 ی غیرحضوریآزمونهای برگزار دستورالعمل

 ی جهرمپزشک علوم دانشگاه

 

 یدگردمصوب  دانشگاه  شورای آموزشی مورد توسط  40ماده و  6در   دستورالعمل نیا

 1399خرداد ماه 
 



 جهرم پزشکی علوم غیرحضوری دانشگاه آزمونهای برگزاری دستورالعمل
 

2 

 

 

 دمه :مق

ضرورت تغییر روند ارزیابی یادگیری دانشجویان از شکل غیر حضوری به سمت استفاده از آزمون های غیرحضوری و 

الکترونیکی در شرایط پاندمی کرونا و تعطیلی دانشگاه ها سبب شد تا طی جلسات متعدد شورای آموزشی دانشگاه ، 

قابلیت اجرایی آزمون ها همچنین زیرساخت ها ی الزم و  جنبه های متعدد یک ارزشیابی از جمله روایی، پایایی، 

داتی در نظر گرفته شود یهو تم بررسی قرار گیرد میزان  دسترسی دانشجوبان به سامانه های آزمون ساز مورد بحث و

 جلسهدرگردیدکه  ماده شش مون های غیر حضوری در نتیجه این جلسات منجر به تدوین دستور العمل برگزاری آز

 .مورد تصویب قرار گرفت جهرم  دانشگاه مورخ ... شورای

 اتیکل: 1ماده 

شامل ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه ،روسای دانشکده ها، مدیر مرکزتوسعه، مسئول مرکز  :کمیته سیاست گذاری.1-1

در  انشگاهد کالن آموزشی مسئولیت تعیین سیاست هایمی باشد که  آموزش مجازی معاونین آموزشی دانشکده ها

 .را به عهده دارد شرایط بحران کرونا

 و بر حسب نیاز ریاست دانشگاه  یآموزش معاونت ،شورا شامل اعضاء :شورای آموزشی دانشگاه.1-2

و اساتید عضو  مرکز آموزش مجازیمسول  مرکز مطالعات و توسعه ، مدیر : معاونت آموزشی دانشگاه، کمیته علمی ارزیابی .1-3

 آزمون ها  کمیته ارزیابی

 نرم امکانات و رساختهایز نیتام تیمسئول دانشگاه IT ی، اداره آموزش دانشگاه، آموزش معاونت: میته اجرایی آزمونهاک.1-4

 ی و مرکز آموزش مجازیافزار سخت و یافزار

 می باشد. ییاجرا و یعلم تهیکم دوبه عهده  آزمونها  یبرگزار تیسئولشایان ذکر است م

 

  آزمونها یابیارزش و تیفیک ارتقا تیمسئولزیر نظر مرکز مطالعات و توسعه و  : شیابیکمیته ارز .1-5

 

 

 

 



 جهرم پزشکی علوم غیرحضوری دانشگاه آزمونهای برگزاری دستورالعمل
 

3 

 

  دانشکده ها.  2ماده 

، نوید  فرادید سامانه آموزش به آموزشی دانشگاه  موظف است نسبت معاونت  ITآموزش هر دانشکده با همکاری.2-1

 نماید. اقدام به اساتید

آموزش نرم افزار های تهیه آموزشی دانشگاه  نسبت به  معاونت  ITهمکاریت با  آموزش هر دانشکده موظف اس.2-2

 وآزمون ساز ها جهت اساتید اقدام نماید محتوا 

پیگیری  جهت اجرای آزمون های با کیفیتالزم   یزیر ساخت ها نسبت به تامینموظفند آموزش دانشکده های .2-3

  داشته باشند 

 شرکت هر به ورود رمز و کاربری نام ختصاصهستند پیگیری الزم نسبت به اآموزش دانشکده ها موظف   .2-4

 ملی کد با ورود) آوا هم سامانه طریق از دانشجو به رسانی اطالع و داشته باشند  آزمون مرکز کارشناس توسط کننده

 انجام گردد (دانشجویی شماره و

 با کار نحوه مورد درهماهنگی با دانشکده ها  قبل از بازه امتحانات ضمن  است موظف مجازی آموزش مرکز .2-5

 پاسخگویی دانشجویان ابهام یا و سؤال هرگونه بهو نسبت  جهت دانشجویان آموزش الزم ارایه نماید  فرادید سامانه

 داشته باشد.

 در شرکت برای دانشگاه آزمون مرکز در حضور متقاضی که دانشجویانیدانشکده ها موظف هستند جهت   .2-6

 .رعایت نمایند  را کرونا بیماری از ناشی خاص شرایط در ابالغی بهداشتی های پروتکل، کلیه می باشند آنالین نآزمو

 

 دیاسات.3ماده  

و تهیه  یتستدرس خویش را بصورت  سواالت ستیبا یم دیاسات فرادید، افزار نرم های  تیقابل به وجهبا ت .3-1

 جهت را مادهنسخه آ قبل روز دو از زمونآ مرکز و زی ایمیل نمایندامتحان به مرکز مجا خیقبل از تار یک هفته

 (   Email.jahromonlineexam@gmail.com :)آدرس ایمیل  نماید تهیه بارگذاری

  

طراحی  *جدول بلومتفکر طبق سوال سعی نمایند سواالتی در سطوح باالی  یطراح هنگام محترم دیاسات .3-2

 .نمایند
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تهیه نمایند و سواالت مرتبط با    تعداد سواالت متناسب با ساعات کالس و حجم درس یستی بااساتید محترم  .3-3

 .باشد تاکید  محتوای ارایه شده  مورد

)توصیه می گردد . اساتید محترم از تمام مباحث ارایه شده یا تعیین شده جهت امتحان سوال طراحی نمایند3-4

 پرینت تهیه نمایند( *بلو

 ،درصد از نمره پایان ترم دانشجویان  به آزمون میان ترم  30حداکثر در نظر داشته باشند  اساتید محترم.3-5

 .صاص می یابداختتکالیف و پروژه ها 

از بین مباحث مرتبط به میان ترم  درصد از سواالت پایان ترم را  30حداکثر توجه داشته باشند   اساتید محترم  .3-6

 انتخاب نمایند. می توانند

 کل بارگزاری سواالت به موظف درس مسئول استاد می گردد، برگزار استاد توسط چند  که مشترک دروس در  .3-7

 . باشد آزمون ساز می سامانه در اساتید

طبق مصوبه شورای دانشگاه  تعیین نمایند، سوال هر برای پاسخ دهی به  زمان حداکثر و حداقلمحترم اساتید . 3-8

 .ثانیه می باشد 55 تا ثانیه 40 از بازه زمانی برای هر سوال 

با مرکز آموزش مجازی  توسط   ها دانشکده آموزش طریق از آزمون روز و ساعت جهت نهایی هماهنگی.  3-9

  .آموزش مجازی نیست مرکز با اساتید تکتک هماهنگی به نیازی و پذیرد  صورتآموزش دانشکده ها 

 .وقت به دانشجویان اطالع رسانی نماید نتایج آزمون در اسرع است موظف هراستاد .3-10

 نسبت به نتایج  آزمون دانشجویان  *. استاد موظف است  با روش مناسب نسبت به ارایه  و دریافت بازخورد3-11

 .داقدام نمای

   ..  استاد موظف است در بازه زمانی معین نسبت به ثبت نمرات اقدام نماید3-12

 

 

 دانشجو . 4ماده 
 صحت به نسبت و د ننمای افتیدرمون آزاز قبل به سامانه  ورود رمز و یکاربر نام هستند مکلف انیدانشجو.4-1

 دننمای اقدام سامانه به شدن وارد و آن

 داستفاد نماین سامانه به ورود یبرا وتریکامپ ای تبلت تاب، لب از  موظفند یاندانشجو . 4-2

 و یافزار نرم ،یافزار سخت زاتیتجه نیتام به نسبت آزمون شروع از قبلند مکلف یاندانشجو .4-3

 دنینما اقدام خود نترنتیا

 اقدام شرکت در آزمون  به نسبت و شده سامانه وارد شده اعالم ساعت راس است مکلف دانشجو. 4-4

 . دینما
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 رتصو به الزم هماهنگی و قبلی اطالع با تواند می باشد نداشته اینترنت به دسترسی دانشجویی صورتیکه در.4-5

 (آزمون از قبل هفته یک. )کند شرکت آزمون در حضوری

وصل شود  جهت شرکت در آزمون  قت نتوانست به اینترنت . در صورتی که دانشجو در ساعت معین شده و به و4-6

 زمون را داردآاز شروع آزمون دانشجو اجازه شرکت در  پس دقیقه.....تا.

زمون آنالین شده است می بایست آرق، یا اینترنت مانع حضور در در صورتی که دانشجو ادعا نماید قطعی ب . 4-7

 تمام شواهد معتبر ارایه نماید  تا تصمیم گیری گردد

دانشجو  سوی از کوتاهی عدم تأیید و بررسی شد ذیربط مراجع توسط  سامانه با دانشجو ارتباط چنانچه عدم  .4-8

 یا  ،درس نمره ناتمام اعالم یا ،حضوری صورت بهدد مج آزمون برگزاری خصوص درها بایستی  دانشکده باشد،

 دننمای اتخاذ الزم گیری تصمیم بعدی، نیمسال در آزمون برگزاری

 . شود یم حذف مذکور درس نشود آزمونشرکت در  به موفق دانشجو که یصورتدر  .4-9

 و مقید حضوریغیر آزمون بر حاکم اصول تمام به که شود می متعهد مجازی آزمون در شرکت با دانشجو هر. 4-10

 .است پایبند

 

 

 آزمون های غیر حضوری  یقوانین کلی برگزار. 5ماده 
 و افوزار  انیو را دیو فراد افوزار  نورم  از نیو آنال یآزمونهوا  یبرگوزار  جهوت هورم  ج یپزشوک  علووم  دانشگاه.5-1

 نماید.یم استفاده نوید سامانه

ای آموزشوی دانشووکده هوا و سووپس  شووورای   تورم و پایووان توورم توسوط شووور  ان بوازه زمووانی آزموون میوو   .5-2

 گرددو توسط معاونت آموزشی دانشگاه اعالم می دانشگاه تعیین

 آمووزش  بوه  تورم  پایوان  و تورم  میوان  هوای  آزموون  زموان  پیشونهادی  هوای  تواریخ  اساتید و دانشجویان .5-3

 می نمایند  ارسال ها دانشکده

نگی اسوتاد و دانشوجو توسوط اسوتاد  بوه اداره      تورم  پوس از همواه   ان میو  هوای  آزموون  یبرگوزار  خیتوار . 5-4

 گردد آموزش و سپس به مرکز مجازی اعالم می

پوس از همواهنگی  دانشوجویان در هموان بوازه زموانی بوه اداره         زمون پایان تورم  پوس از  آ .تاریخ برگزاری 5-5

 گردد آموزش ارسال  و در صورت تطابق موافقت می

 تیسوا  در توا  اعوالم  آمووزش  اموور  ریمود  بوه  هوا  دانشوکده  یوزشو آم نیمعواون  توسط. تاریخ آزمون ها 5-6

  شود داده قرار یرسان اطالع جهت دانشگاه
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 برگشوت  حوذف – پاسوخ  زموان  کواهش : آموزشوی  شوورای  مصووب  سوامانه  تنظیمات انجام با آزمون . اجرای5-7

 می باشد  ها گزینه و سوال کردن راندوم -سوال به

 آزموون اقودام بوه بواز     از قبول  دقیقوه  زاری آزموون هوای انالیون بیسوت    . مرکز آموزش مجازی در زمان برگ5-8

 بود می باشد مقرر زمان رأس آزمون شروع آزمون می نماید اما اتاق نمودن

 آزمون بسته خواهد شد شروع از بعد دقیقه 15 آزمون، به ورود درگاه .5-9

5-10.IP موی  کنتورل  آزموون  حوین  در زمال هوای  کنتورل  منظوور  بوه  آزموون  مرکوز  کارشناس توسطیان دانشجو

 شود.

  دسوترس  در همزموان  یوا  تلفنوی  صوورت  بوه  احتموالی  سوواالت  بوه  پاسوخ  بورای فرادید  سامانه کارشناس.5-11

 .گیردمی  قرار دانشجویان اختیار در کارشناس تلفن شماره و باشدمی 

 

 : ارشیابی کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری  6ماده 

 

 بی کیفیت یاددهی و یادگیری توسط دانشجویان از سامانه پایش ماد به سامانه هم آوا. تغییر سیستم  ارزشیا6-1

 مرداد ماه  31تیر ماه الی  14ارزشیابی کیفیت تدریس در بازه زمانی انجام .  6-2

م انجا. تغییر زمان ارزشیابی توسط دانشجویان ، بطوریکه  در شرایط عادی معموال دو هفته مانده به پایان ترم 6-3

با  ، زمان ارزشیابی ارزیابی به سمت غیر حضوری  هم اکنون با توجه به شرایط کرونا و تغییر روند آموزش و می گردید،

 .روزهای امتحان همزمان شده است

بازخورد به اساتید گروه های و ارایه  بررسی نتایج، . مرکز مطالعات وتوسعه مسئولیت پیگیری روند ارزشیابی6-4

 خواهد داشت    آموزشی به عهده

موارد مشخص شده طی برگزاری دوره توانمند سازی مجازی توسط مرکز مطالعات و توسعه  دانشگاه که بصورت . *

  هفتگی از خرداد ماه شروه شده است ، ارایه می شود

 : علوم پزشکی جهرم اعضای شورای دانشگاه 

سرکار   ،دانشکده پزشکی( رئیس)بین حق دکتر نمسرکارخا دکتر روستازاده) معاون آموزشی  دانشگاه(، آقای جناب

 علووم پایوه  )معواون آمووزش   پور آتش دکترسرکار خانم  ،) معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی(متین دکترخانم 

نجفوی  دکتور  سرکارخانم ،پرستاری و پیراپزشکی (دانشکده  ی)معاون آموزشاکبر اسالمی دکتر  دانشکده پزشکی(

 آقوای ، )مسئول مرکوز مجوازی دانشوگاه(   نژاد مصلی دکتر سرکارخانم ،ات و توسعه دانشگاه ()مدیر مرکز مطالعپور

)عضو هیات علمی گروه علوم پایه(، سورکار خوانم دکتور دهقانپور)مودیر اداره خودمات آموزشوی و مسوول        کوثری

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه (
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