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نیکی نویدوآزمون در سامانه یادگیری الکتردخو بخشراهنمای   

)ویژه اعضای هیات علمی(   

 

 

 تهیه و تنظیم:

 یریام یقائم میدکتر مر-شیروانی ایغالم ن نبیدکتر ز

 (EDC) یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک مرکز

 یمهندس کاظم طاهر یآقا

 (ITاطالعات ) یآمار و فناور اداره

 بابل یعلوم پزشک دانشگاه
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 با سالم خدمت اساتید محترم 

با 9999تیر  9بر اساا  واورتسه ه مور    نوید خودآزمون ساامانه  ماژول  بکارگیری اهنمای ذیل در زمینهر

ترم در دانشگاه تهیه شده است.  پایان آنالین های آزمون برگزاری چگونگی خصوص در گیری تصمیمعنوان 

 را به دقت مطالعه فرمایید.  ذیللطفا راهنمای 

 تاریخ و ساعت رایانه/لپ تاپی که در آن طراحی سوال  قبل از ایساد آزمون در سامانه نوید بروزرسانی

بدین جهت که با ساعت و تاریخ رسمی کشور تطابق داشته باشد تا  از  ، الزم است؛وورت می گیرد

 مشکل باز نشدن آزمون در را  تاریخ و ساعت مقرر برای دانشسو جهوگیری گردد. 

      در دروسای که بطور اشاتراکی تدریم می گردند، اساتاد م ادول در ، و یفه تعریخ مشااخصات

  و بارگذاری سواالت در  را بر عهده دارد. آزمون

به سامانه نوید دانشگاه عهوم پزشکی بابل به ، یا گوگل کروم و از مرورگر موزیال فایرفاکم جهت ایساد آزمون

این ساامانه از پرتال اواهی دانشگاه نیز قابل دسترسی است.    وارد شاوید.  mubabolnavid.vums.ac.irدر  آ

 نوید کهیک کرده و وارد سامانه شوید.روی گزینه 

 

 وارد در  مربوطه شوید.  ،مشاهده بر روی گزینهبا کهیک 

 

 کنید.در سامانه نوید کهیک  خودآزمون هاروی بخش 

 

https://mubabolnavid.vums.ac.ir/
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 کهیک کنید. ایجاد آزمونبر روی گزینه 

 

 

بر ح ب تعریخ نوع این مراحل که  وورت می گیرد به شرح ذیل بخش 5وارد کردن مشاخصات آزمون در  

  :دنبه ترتیب طی شوبای تی سوال، 

 تعریف آزمون 

 سواالت چندگزینه ای 

 سواالت تشریحی 

 تنظیمات آزمون 

 تنظیمات نمره 

 

 

 

   نکته قابل توجه این اسات که فعالیت شما در بخش خودآزمون ها بصورت خودکار با کهیک بر روی

یعنی بطور مثال اگر استاد در یک روز فقط تا مرحهه  ذخیره خواهد شد؛ "بعدی"گزینه سابز رن   

به  پیش رفات و زماان کافی جهت طی مراحل بعدی نداشااات، می تواند در روز بعد   آزمونتعریخ 

 مراجعه کرده و آزمون را از ادامه مراحل باقی مانده تکمیل نماید. سامانه

  در مشااخش شااده اند که  الزم بذکر اساات که فیهد های وااروری جهت تکمیل با سااتاره قرمز رن

 عدم تکمیل آنها با خطا و نرفتن به وفحه بعدی مواجه خواهد گردید.وورت 
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 تعریف آزمون بخش  .1

 گردند: درجدر بخش تعریخ آزمون بای تی موارد مشخش شده به ترتیب ذیل 

 ؛ مثال آزمون پایان ترم در  بهداشت عمومیمی گردد درج: که در باکم مربوطه عنوان -

در این ق امت مشخصات و شماره تما  مربو  به م دول آزمون ففرد پاسخگو به سواالت  : توضیحات

آموزشی/ فنی احتمالی در حین برگزاری آزمون( درج می گردد. در وورتی که در  دارای چند مدر  

 است در این ق مت می توان شماره سواالت مربو  به هر مدر  را نیز ذکر کرد. 

با کهیک بر روی باکم کناری  آزمون اسات و  برگزاریکه همان روز  :تاریخ شروع و پایان آزمون -

 .آن قابل انتخاب از تقویم موجود می باشد

و هم  کناری که هم قابل انتخاب از منوی فهش دار موجود در باکم :ساعت شروع و پایان آزمون -

این ساعت تنظیم ساعت( و دقیقه قابل تنظیم است.  42قابل تایپ اسات. این آیتم بصورت ساعت ف 

   وورت می گیرد. دقیقه( 55فبطور مثال معادل مدت زمان آزمون 

ترکیبی فچندگزینه ای و تشریحی(  یا تشریحی و، شامل چندگزینه ایمی تواند : که نوع سوواالت  -

 ن را انتخاب کند. آباشد و استاد می تواند نوع 

 سواالتنمایش ترتیب  نمایانگرکه   اهر می گرددن آ نحوه چینشبعد از انتخاب نوع ساواالت،   -

  است.

نها می توان تنظیمات را آوجود دارد که با انتخاب بعدی و  انصرافحذف/در ذیل وفحه دو گزینه  -

 حذف کرد و یا به وفحه بعد رفت. 
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 چندگزینه ای سواالت .2

سواالت خواهیم وارد بخش مربو  به  ،بر ح اب نوع سواالتی که استاد انتخاب کرده است  در ق امت بعدی 

 .شد

 کهیک می کنیم. "افزودن سوال"روی گزینه 

 

 

 سوال مربوطه درج می گردد.فساقه( : در این ق مت بدنه متن سوال -

 ( میو... : در واورتی که پاسخ دهی به سوال نیازمند مشاهده فایل فبطور مثال عکم انتخاب فایل -

ام نو بعد از وارد کردن  پهود کنیدآ "فایلانتخاب "ن را در بخش مورد نظر با انتخاب گزینه آباشد 

  کهیک کنید. "افزودن فایل"روی گزینه  فایل،

 ,mpg, mpeg, avi, ogg, mp4, aac, wav, mp3که فایل هایی با پ اااوند دقت فرمایید 

jpg, jpeg, png, gif  تا حد فمانند عکم، فیهم، واااوت( امکان آپهود در ساااامانه را دارند و باید

 امکان حسم فایل مورد نظر را کاهش دهید. 

 انتخاب گردد. تصادفی  بای تی حتما بصورت :ترتیب گزینه ها -

با  گزینه صحیحگردد.  Pasteسوال در باکم های مشخش شده تایپ یا  گزینه هایالزم اسات   -

 تیک زدن مربوطه انتخاب گردد.

 امکان افزودن گزینه ها بوجود می آید.  ،"افزودن گزینه"با کهیک بر روی  -

 نمی باشد. در کنار گزینه ها بازخوردنیازی به تایپ  -
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بر روی گزینه  ،سااوال بعدی درجرا کهیک کرده و جهت  ثبت سوووالبعد از وارد کردن یک سااوال، گزینه 

 سوال و گزینه ها را تعریخ می نمایید. در باال، کهیک کرده و مسددا طبق مراحل گفته شده افزودن سوال

 

 

در وورت  وارد ق امت بعد خواهید شاد.   گزینه بعدیبعد از ورود ساواالت چندگزینه ای با کهیک بر روی  

 انتخاب آزمون نوع ترکیبی، بعد از این مرحهه بای تی سوال/سواالت تشریحی تعریخ گردند.
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 سواالت تشریحی .3

 کهیک کرده و وارد وفحه مربوطه می شویم:  افزودن سوالدر ق مت سوال تشریحی روی گزینه 

 

 

 

 : در این ق مت سوال تشریحی مربوطه درج می گردد. متن سوال -

 : این ق مت نیاز به تکمیل کردن ندارد.متن بازخورد -

 : انتخاب فایل -

 در را آن باشد می...( و عکم مثال بطورف فایل مشاهده نیازمند سوال به دهی پاساخ  که واورتی  در

 زینهگ روی فایل، نام کردن وارد از بعد و کنید آپهود "فایل انتخاب" گزینه انتخاب با نظر مورد بخش

 . کنید کهیک "فایل افزودن"

 ,mpg, mpeg, avi, ogg, mp4, aac, wav, mp3 پ ااوند با هایی فایل که فرمایید دقت

jpg, jpeg, png, gif حد تا باید و دارند را سااامانه در آپهود امکان( وااوت فیهم، عکم، مانندف 

 . دهید کاهش را نظر مورد فایل حسم امکان

 

 

 

 



8 
 

8 
 

 را انتخاب کنید. ثبت سوالبعد از طی این مراحل 

 

دقت فرمایید که جهت تعریخ هر ساوال نیاز اسات، سوال مورد نظر را وارد کرده و پم از تعریخ مشخصات   

کهیک کنید و سااوال بعدی را  افزودن سوووالکهیک نمایید و مسددا بر روی گزینه ثبت  آن بر روی گزینه

وال، با گزینه افزودن ستعریف و ثبت می گردد و بعد  ،پس هر سوال به تنهاییتعریخ و ثبت نمایید. 

  سوال بعدی می رویم. درجسراغ 

 

 نیز دارد که در تصویر مشخش شده است.  /حذفقابل ذکر است که هر سوال قابهیت ویرایش

 ق مت تنظیمات آزمون می شویم.کهیک کرده و وارد بعدی  بعد از اتمام تعریخ سواالت، روی گزینه
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 تنظیمات آزمون .4

 تعداد سواالت تعریخ کرده را مشاهده می نماییم. :تعداد کل سواالت -

مطابق با ساعت شروع و پایان آزمون  به دقیقه تعریخ می شاود که  :آزمونزمان شرکت در مدت  -

قابل انتخاب از منوی فهش دار  است که در ق مت های قبهی تعریخ کرده بودیم. این مدت زمان هم

مدت زمان آزمون ما طبق زمانی که قبال برای بطور مثال  ؛ن و هم قابل تایپ استآموجود در باکم 

 . دقیقه تعریخ می شود 55تعریخ کرده بودیم معادل  شروع و پایان آزمون

 یک بار در نظر گرفته شود. :دفعات شرکت در آزمون -

درج می  )حداقل نمره مورد انتظار( نمره قبولیو بعد از آن  نمره کلی آزموندر ق امت بعدی   -

با توجه به آخرین زمون مورد نظر می تواند متفاوت باشااد. آکه ب ااته به اهداف آموزشاای و  گردد 

نحوه برگزاری آزمون های مسازی پایان ترم، بخشی از نمره پایان ترم  مصاوبه دانشاگاه در خصاوص   

فعالیت های سامانه نوید فمشاهده محتوا، جواب به تکالیخ، شرکت  به نظر استاد مربوطه و بای تی به

 شود. در آزمون و گفتگو و...( اختصاص داده

 بهتر است این گونه باشد: درج پیام شروع و پایان آزمون -

 : با سالم به دانشسوی گرامی و آرزوی موفقیت در آزمون پیش روپیام شروع

: در این ق مت با توجه به اینکه نمره موجود در سامانه نوید به منزله نمره نهایی دانشسو پیام پایان

 نمی باشد لطفا توویحات ذیل را در باکم پیام پایان آزمون درج نمایید: 

بر ح اااب  دیدر ساااامانه نو ی/مردودیقبول تیکه اعالم وواااع دییتوجه فرمادانشاااسوی گرامی، "

در  ییباشااد و نمره نها یدانشااسو نم ی/ردیباشااد و به منزله قبول ینمره موجود در آن م ماتیتنظ

دانشسو توسط استاد در سامانه سما  یها تیفعال هیکه نتایج آزمون و یدر  مورد نظر پم از بررس

 .دیاعالم خواهد گرد

 

 شامل موارد ذیل است:آزمون  فتهتنظیمات پیشر -

o که بای تی تصادفی انتخاب شود. :ترتیب سواالت 

o که بای تی هر کدام در وفحه جداگانه نمایش داده شود.  :نمایش سواالت 

o  برگشت به سواالت وجود نداشته باشد. :بازنگریامکان 

o باشد. پاسخ انتخاببا  مشاهده سوال بعدی 

o  انتخاب گردد. هرگزگزینه  نتیجه آزموندر ق مت 

o نداشته باشد. نمره منفی  
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 ق مت تنظیمات پیشرفته آزمون حتما به وورت ذیل تکمیل گردد: 
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 :تنظیمات نمره .5

 نمره کل آزمون و نمره قبولی را مشاهده می نمایید. -

بر ح اب سواالت تعریخ شده نمره را وارد باکم روبروی سواالت می نمایید که قاعدتا با جم  کل   -

بارم ها را بطور  "تق اایم نمرات"بر روی گزینه . با کهیک  بای ااتی همخوانی داشااته باشااد نمرات 

با بارم های م اااوی دارید روی گزینه  یپم اگر سااواالتم اااوی بین سااواالت تق اایم می نماید.  

ر و د ک نمرات بین سااواالت تق اایم گردد کهیک کرده تا بطور م اااوی و اتوماتی تقسوویم نمرات

غیراینصاورت می توانید بارم سواالت را روبروی هر سوال در باکم مربوطه تایپ و یا از منوی فهش  

 دار انتخاب نمایید.  

آزمون شما دو حالت پیش نویم و منتشار شاده موجود اسات. در وورتی که     ،در وواعیت انتشاار   -

ان را  ویرایش نهاییتا  یدرا انتخاب نمایپیش نویس گزینه لطفا تکمیل نشااده اساات  بدالیهی هنوز

 انتخابرا  منتشر شدهگزینه آزمون شاما تکمیل شده است می توانید   واورتی که در . انسام دهید

دقت فرمایید  .کنید تا آزمون در تاریخ و سااعت تعریخ شاده برای دانشاسویان قابل دساتر  باشد    

گزینه منتشاار شااده را بعد از تکمیل آزمون خود انتخاب می کنید آزمون در ساااعت و تاریخ   وقتی

تنظیم شاده توساط شاما برای دانشاسویان قابل دساتر  خواهد بود و در غیراینصورت به سواالت      

ید تا بفرمای را انتخاب گزینه منتشر شدهدسترسی نخواهند داشت. پم لطفا بعد از تکمیل آزمون 

   برگزاری آزمون با مشکل عدم دسترسی دانشسو مواجه نشویم. در تاریخ 

 آزمون ایساد می شود. ،ثبت نهاییبا کهیک بر روی بعد از طی مراحل ذکر شده، 
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می توانید آزمون مربوطه و مشاخصات تعریخ شده را مشاهده   ،ق امت خودآزمون ها  با برگشات به 

 .نمایید

به آزمون کهیه مشخصات آزمون تعریخ شده از جمهه تعداد و نوع  الزم بذکر اسات که دانشاسو در بدو ورود  

 . و... را مشاهده خواهد کرد ، دفعات شرکتسواالت، زمان پاسخدهی، بارم نمره

، ، حذف، تصحیحویرایش برایمی توانید  ،باکم آزمون در ذیل مشاخش شاده   از گزینه های اساتفاده  با

  اقدام نمایید. )نمای آزمون از دید دانشجو( آزمون پیش نمایش

نکته قابل ذکر این اساات که امکان ویرایش آزمون حتی پم از انتشااار آن نیز وجود دارد البته بشاارطی که  

زمان و سااعت برگزاری آزمون فرا نرسایده باشد چون حتی اگر یک دانشسو در آزمون شرکت نماید دیگر به   

ن وجود ندارد. پم اسااتید محترمی که قصد ویرایش آزمون دارند بر روی  لحاظ منطقی امکان ویرایش آزمو

در زیر باکم آزمون ایساد شاده کهیک نمایند، اگر آزمون آنها در حالت انتشااار باشد سامانه   ویرایشگزینه 

تغییر می دهد و ساا م اسااتاد می تواند ویرایش کرده و مسددا حالت   پیش نویسابتدا آزمون را به حالت 

 را فعال کند.   انتشار
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 را می توانید انتخاب نمایید.  "نتایج و تصحیح آزمون ها"به منظور تصحیح آزمون قسمت 

 

 سواالت چندگزینه ای توسط خود سیستم با کلیک بر روی نام دانشجویان می توانید آزمون را تصحیح نمایید.

تصحیح خواهند شد ولی سواالت تشریحی توسط استاد تصحیح و بارم سوال وارد می شود و بعد از آن استاد 

  را بزند. ثبت نهاییمی تواند گزینه 

 

 می توانید نمرات دانشجویان را مشاهده و ثبت نمایید.   فهرست نمراتدر قسمت مشاهده 
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 قابل توجه اساتید محترم بر اساس الزامات دانشگاه در زمینه برگزاری آزمون مجازی نکات مهم

  به صورت ذیل:تنظیمات پیشرفته آزمون تنظیم 

 

 

  در سامانه نوید در دروس و مشخصات آزمون یک اسوتاد مسوول ههت بارگذاری سواالت 

 تعیین گردد. مدرس(بیش از یک )تدریس توسط  اشتراکی

  و ساعت  خیمشخصات آزمون طبق تار قیدق متنظی ههت مربوطه مسوول اسوتاد /اسوتاد

 بایستی اقدام نماید. اعالم شده در ابالغ آزمون

   ،می گردد به منظور تسهیل  شونهاد یپطبق نتایج برگزاری آزمون پایلوت در سوامانه نوید

 33و همچنین با تعداد کم تر )حداکثر  چندگزینه ایسواالت بصورت روند برگزاری آزمون، 

اسووتاد محترم طبق اهداف آموزشووی خود می تواند سوووال  سوووال( طراحی گرددا البته 

 چندگزینه ای، تشریحی و ترکیبی طراحی نماید(. 

 متوسط پاسخ دهی به هر سوال یعنی بطور مثال ) یمدت زمان آزمون بصورت منطق

 .رددتعیین گثانیه(  43چندگزینه ای حداکثر 
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  ،بودن  ریمتغ لیشود به دل یم شنهادیپطبق نتایج برگزاری آزمون پایلوت در سوامانه نوید

 8-13 زانیدر نقاط مختلف کشور، به م انیدر کل کشور و حضور دانشجو نترنتیسورعت ا 

اضافه  انیدانشجو یزمون ههت فرصت دانلود سواالت براآ یبه طول مدت پاسخده قهیدق

   گردد.

  دقیقه باشد. 03پاسخ دهی به کل آزمون )اعم از هر گونه سوال( حداکثر مدت زمان 

 حضور داشته باشد. آزمون در دانشکده یاستاد مربوطه در زمان شروع و اهرا 

 کینبودن نمره کسب شده در آزمون الکترون ییبا توهه به مصوبه دانشگاه در خصوص نها 

 رنظ در سامانه و مسالیدانشجو در طول ن یتهایمنظور کردن فعال /و محاسبه دیسامانه نو

 نآزمو یانیپا امیدر قسمت پیا و  )توضیحات( آزمون ینکته درابتدا نیاستادا الزم است ا

  .گردد دیتاک تنظیمات آزمون()بخش 

  زاتا در تاریخ برگزاری آزمون  گرددبعد از تکمیل آزمون گزینه منتشر شده انتخاب حتما 

    به آزمون هلوگیری گردد.مشکل عدم دسترسی دانشجو 

 

 با تشکر از همراهی شما اساتید محترم 


