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 مه :مقد

ضرورت تغییر روند ارزیابی یادگیری دانشجویان از شکل 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 ، 

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

داتی در نظر گرفته یهو تم بررسی قرار گیرد ه سامانه های آزمون ساز مورد بحث وان بیدانشجومیزان  دسترسی 

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

 .مورد تصویب قرار گرفت جهرم  دانشگاه 9911خردادماه وزشی آم شورای جلسهدر

 اتیکل: 9ماده 

شامل ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه ،روسای دانشکده ها، مدیر مرکزتوسعه،  :کمیته سیاست گذاری.9-1

د می باش مدیرکل آموزش و تحصیالت تکمیلی و معاونین آموزشی دانشکده ها ،مسئول مرکز آموزش مجازی

 .دنرا به عهده دار در شرایط بحران کرونا دانشگاه کالن آموزشی مسئولیت تعیین سیاست هایکه 

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

 مرکز آموزش مجازیمسول  وسعه ، مرکز مطالعات و تمدیر معاونت آموزشی دانشگاه، شامل : کمیته علمی ارزیابی .1-3

  می باشد و اساتید عضو کمیته ارزیابی آزمون ها

 حوزه معاونت آموزشی IT کارشناسان ی، اداره آموزش دانشگاه،آموزش معاونتشامل: میته اجرایی آزمونهاک.1-4

 و یعلم تهیکم وبه عهده د آزمونها  یبرگزار تیسئولشایان ذکر است ممی باشد . کز آموزش مجازی، مردانشگاه

 .یی می باشداجرا

 

ت آن به یفیک و ارتقا آزمونها یابیارزش تیمسئولو  می باشد زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه : کمیته ارزشیابی .1-5

   عهده دارد.
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  دانشکده ها.  2ماده 

با همکاری مرکز  دانشجویان نوید به و  فرادید سامانه آموزش به موظف است نسبتآموزش هر دانشکده .2-1

 نماید. اقدام آموزشی دانشگاه  معاونت  IT آموزش مجازی و هماهنگی

 آموزشی دانشگاه  معاونت  IT با همکاری مرکز آموزش مجازی و هماهنگیآموزش هر دانشکده موظف است .2-2

 تید اقدام نمایدجهت اساو نوید(  فرادید )سامانه وآزمون ساز ها  آموزش نرم افزار های تهیه محتوا نسبت به 

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

   داشته باشند های الزم را

 شرکت هر به ورود رمز و کاربری نام ختصاصآموزش دانشکده ها موظف هستند پیگیری الزم نسبت به ا  .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 درقبل از بازه امتحانات ضمن هماهنگی با دانشکده ها   است موظف مجازی آموزش مرکز .2-5

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

 داشته باشد.

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

 .عایت نمایندر  را کرونا بیماری از ناشی خاص شرایط در ابالغی بهداشتی های پروتکل، کلیه می باشند آنالین آزمون

 دیاسات.3ماده  
و تهیه  یتستدرس خویش را بصورت  سواالت ستیبا یم دیاسات فرادید، افزار نرم های  تیقابل به وجهبا ت .9-9

 جهت را مادهنسخه آ قبل روز دو از زمونآ مرکز و امتحان به مرکز مجازی ایمیل نمایند خیقبل از تار یک هفته

در دروسی شایان ذکر است  (   Email.jahromonlineexam@gmail.com :میل)آدرس ای نماید  بارگذاری تهیه

زمان بیشتری نسبت به  نیاز بهد این مورد روجود دا متقاضی، تشریحی صحیح و غلط و که در زمینه طراحی سواالت

 .، لذا اساتید زودتر اقدام نمایندهای چند گزینه ای دارد برگزاری آزمون 

  

طراحی  *جدول بلومتفکر طبق سوال سعی نمایند سواالتی در سطوح باالی  یطراح گامهن محترم دیاسات .9-2

 .نمایند
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 تعداد سواالت متناسب با ساعات کالس و حجم درس بایستی  اساتید محترم  به منظورافزایش روایی آزمون.9-9

 باشد تاکید  تهیه نمایند و سواالت مرتبط با   محتوای ارایه شده  مورد

سوال طراحی  ،اساتید محترم از تمام مباحث ارایه شده  آزمون، روایی ارتقایو  محتوایی پوششظور به من .9-0

  تهیه نمایند(یا جدول مشخصات آزمون  )توصیه می گردد بلوپرینت نمایند

 ،درصد از نمره پایان ترم دانشجویان  به آزمون میان ترم  94حداکثر اساتید محترم در نظر داشته باشند .9-5

 .صاص می یابداختکالیف و پروژه ها ت

از بین مباحث مرتبط به میان  درصد از سواالت پایان ترم را  94حداکثر توجه داشته باشند   اساتید محترم  .9-6

 انتخاب نمایند. می توانندترم 

 کل التبارگزاری سوا به موظف درس مسئول استاد می گردد، برگزار استاد توسط چند  که مشترک دروس در  .9-7

 . باشد آزمون ساز می سامانه در اساتید

طبق مصوبه شورای  تعیین نمایند، را سوال هر برای پاسخ دهی به  زمان حداکثر و حداقلمحترم اساتید . 9-8

آزمون های صحیح و غلط  جهت شایان ذکر است).ثانیه می باشد 55 تا ثانیه ۰۴ از دانشگاه بازه زمانی برای هر سوال 

 مان براساس نظر استاد خواهد بود(زو تشریحی 

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 

 .رع وقت به دانشجویان اطالع رسانی نمایددر اس را نتایج آزمون است موظف هراستاد .3-11

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

 .دنمای

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

 

 دانشجو . 4ماده 
 به نسبت و د ننمای افتیدرمون آزاز قبل را  به سامانه ورود رمز و یکاربر نام هستند مکلف انیدانشجو.0-9

 .دننمای اقدام سامانه به شدن وارد و آن صحت

 داستفاد نماین سامانه به ورود یبرا وتریکامپ ای تبلت تاب، لب از  موظفند یاندانشجو . 0-2

 و یافزار نرم ،یافزار سخت زاتیتجه نیامت به نسبت آزمون شروع از قبلند مکلف یاندانشجو .0-9

 دنینما اقدام خود نترنتیا

 اقدام شرکت در آزمون  به نسبت و شده سامانه وارد شده اعالم ساعت راس است مکلف دانشجو. 0-0

 . دینما
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 تصور به الزم هماهنگی و قبلی اطالع با تواند می باشد نداشته اینترنت به دسترسی دانشجویی صورتیکه در.0-5

اقدام آموزش دانشکده  باید نسبت به اعالم این مسئله به آزمون از قبل هفته یک. )کند شرکت آزمون در حضوری

 .نماید

وصل شود  جهت شرکت در آزمون  قت نتوانست به اینترنت . در صورتی که دانشجو در ساعت معین شده و به و0-6

 . ون را داردزمآاز شروع آزمون دانشجو اجازه شرکت در  پس دقیقه5 تا

زمون آنالین شده است می بایست آدر صورتی که دانشجو ادعا نماید قطعی برق، یا اینترنت مانع حضور در  . 0-7

 گرددتصمیم گیری ارایه نماید تا به  معاونت آموزشی دانشکده ها  را  تمام شواهد معتبر

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

 اعالم یا ،یا الکترونیک حضوری صورت بهمجدد  آزمون برگزاری خصوص درها بایستی  دانشکده ،محرز گردد باشد

 .دننمای اتخاذالزم  گیری بعدی، تصمیم نیمسال در آزمون برگزاری یا  درس، نمره ناتمام

 . شود یم حذف مذکور درس نشود آزمونر شرکت د 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. 0-94

 .است پایبند

 آزمون های غیر حضوری  یقوانین کلی برگزار. 5ماده 
 و افکزار انیکرا دیکفراد افکزار نکرم از نیکآنال یآزمونهکا یبرگکزار جهکتهکرم ج یپزشکک علوم دانشگاه.5-1

 نماید.یم استفاده نوید سامانه

تکرم و پایکان تکرم توسکط شکورای آموزشکی دانشککده هکا و سکپس  شکورای ان بازه زمکانی آزمکون میک .5-2

 گرددو توسط معاونت آموزشی دانشگاه اعالم می دانشگاه تعیین

 آمکوزش بکه را تکرم پایکان و تکرم میکان یهکا آزمکون زمکان پیشکنهادی هکای تاریخ اساتید و دانشجویان .5-9

 می نمایند  ارسال ها دانشکده

تکرم  پکس از همکاهنگی اسکتاد و دانشکجو توسکط اسکتاد  بکه اداره ان میک هکای آزمکون یبرگکزار خیتار. 5-0

 گردد آموزش و سپس به مرکز مجازی اعالم می

دانشکجویان در همکان بکازه زمکانی اد و بکا اسکتپکس از همکاهنگی   زمون پایان ترم  پس ازآ .تاریخ برگزاری 5-5

  گرددموافقت مییا بازه زمانی امتحانات به اداره آموزش ارسال  و در صورت تطابق مشخص شده 

 تیسکا در تکا اعکالم آمکوزش امکور ریمکد بکه هکا دانشککده یآموزشک نیمعکاون توسط. تاریخ آزمون ها 5-6

  .شود داده قرار یرسان اطالع جهت دانشگاه

 برگشکت حکذف– پاسکخ زمکان ککاهش: آموزشکی شکورای مصکوب سکامانه تنظیمات انجام با آزمون ی. اجرا5-7

 .می باشد  ها گزینه و سوال کردن راندوم -سوال به
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 آزمکون اقکدام بکه بکاز از قبکل دقیقکه . مرکز آموزش مجازی در زمان برگزاری آزمکون هکای انالیکن بیسکت5-8

  .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

5-11.IP کنتکرل آزمکون حکین در الزم هکای کنتکرل منظکور بکه آزمکون مرککز کارشکناس توسکطیان دانشجو 

 شود.می

  دسکترس در همزمکان ایک تلفنکی صکورت بکه احتمکالی سکواالت بکه پاسکخ برایفرادید  سامانه کارشناس.5-11

و پاسکخگوی امکور غیکر مترقبکه و نکه  گیکردمکی  قکرار دانشکجویان اختیار در کارشناس تلفن شماره و باشدمی 

 فرایندهای جاری آزمون خواهد بود.

 شیابی کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری  ز: ار6ماده 

 ن از سامانه پایش ماد به سامانه هم آوا. تغییر سیستم  ارزشیابی کیفیت یاددهی و یادگیری توسط دانشجویا6-1

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

انجام . 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  رونا و تغییر روند آموزش وهم اکنون با توجه به شرایط ک می گردید،

 .روزهای امتحان همزمان شده است

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

 آموزشی به عهده خواهد داشت   

جهت  دانشگاه جازی توسط مرکز مطالعات و توسعه گزاری دوره توانمند سازی مطی بر موارد مشخص شده . *

  .شده است عشرو99بصورت هفتگی از خرداد ماه  اساتید ارایه می گردد . شایان ذکر است دوره توانمند سازی

 : علوم پزشکی جهرم دانشگاه آموزش اعضای شورای  

سرکار   ،دانشکده پزشکی( رئیس)بین حق دکتر سرکارخانم گاه(،دکتر روستازاده) معاون آموزشی  دانش آقای جناب

 علکوم پایکه)معکاون آمکوزش پور آتش دکترسرکار خانم  ،) معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی(متین دکترخانم 

 دکتکر سکرکارخانم ،پرسکتاری و پیراپزشککی (دانشککده  ی)معکاون آموزشکاکبر اسالمی دکتر  دانشکده پزشکی(

 آقای، )مسئول مرکز مجازی دانشگاه(نژاد مصلی دکتر سرکارخانم ،یر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه ()مدپورنجفی

)عضو هیات علمی گروه علوم پایه(، سکرکار خکانم دکتکر دهقانپور)مکدیر اداره خکدمات آموزشکی و مسکول کوثری

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه (

  


