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  مقدمه:

المللی در حال اجراست و حرکت جامعه علمی به سمت های برخط، در سطح بیناکنون قریب به دو دهه است که آزمون

زمون، آغاز شده است. اگرچه این حرکت با ؛ با رعایت صحت و سلامت آدهندهآزمونها در مکان دلخواه برگزاری این آزمون

، شیب تند اجرایی در برگزاری 91-توجه تکنولوژی مورد نیاز در گذر زمان رو به پیشرفت بوده است، شروع پاندمی کوید

ساخته است. آنچه در حال حاضر مورد بحث و نگرانی جامعه  کمتر توسعه یافته، را ناگزیر ها حتی در کشورهایی این آزمون

فرایندهای آموزشی در حوزه نظام  به عنوان ابزار سنجش برونداد ها،نشگاهی است، اعتبار دادن به نتایج این نوع از ارزیابیدا

 آموزش عالی کشور است. 

با و اگر  است؛ها ناگزیر آنچه مسلم است؛ پایان پاندمی، نامشخص است و با تمام تردیدهای موجود، برگزاری این آزمون

ها و پیشرفت تکنولوژی، ها به دلیل سهولت اجرا، کاهش چشمگیر هزینهکنیم، قطعاً این آزمون نظرتر به مسأله عمیقنگاهی 

 در دوران پسا کرونا نیز، ادامه خواهد داشت. 

پزشکی به صورت برخط برگزار های معتبر بین المللی به خصوص در حوزه علوماز سویی دیگر امروزه بسیاری از آزمون

های آزمون مذکور و در نتیجه روند ارتقاء زیر ساخت تسهیل مغتنمی برایو فرصت  91-پاندمی کووید بحران شود ومی

 .  خواهد شددر طول زمان  هابه فرایند و اعتبار این آزمون جلب اعتماد بین المللی،

 آموزشسازی و ری است و آماده، اصلاح امور از همان گلوگاه ابتدایی، ضروهای ارتقاء کیفیتفرایند در تمامبدیهی است 

 به صورتبا نوع متفاوتی از ارزیابی  فراگیرانبدین ترتیب نه تنها شود؛ های دانشگاهی شروع میاز آزمون دهندگانآزمون

زیرساختی در این حوزه شناسایی و تمهیداتی برای آن اتخاذ  های، موانع و محدودیتشوند و مشکلاتآشنا می تدریجی

کشور ما مورد بحث مجامع علمی از جمله سازی در حوزه اخلاق علمی که در فرهنگانمندسازی فراگیران و توشود، بلکه 

 بوده است، آغاز خواهد شد. 

مستدل در شکایات و ابهامات  پاسخگویییکپارچگی و  و با هدف ایجاددر گام نخست و در باب کلیات بر این اساس 

از  نبهره جستگردد، این پروتکل با ارجاع می معاونت آموزشی وزارت متبوع نیز که بعضاً نیز به حوزه ستادی دانشجویان

 پزشکی، تهیه و تدوین شده است.های علومکلیه دانشگاهو خرد جمعی صاحبنظران وزارت متبوع 
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 برخط های بخش اول: قوانین و فرایندهای ارزیابی

   برخط های مدیریت آزمون و اهداف ارکان ساختار :9-9

 برخطهای آزمون در بینیغیر قابل پیشبعضاً حساسیت موضوع و شرایط ایجاد ساختار مدیریتی انسجام یافته، به منظور  لازم است

ارکان ، های مستقلیا دانشکده هابسته به شرایط دانشگاه ترین زمان ممکن،در کوتاه دانشجویانگویی به پاسختقویت و در راستای 

گردد ارکان ذیل در این حوزه، مورد توجه قرار می پیشنهادبر این اساس  ،شودبه صورت شفاف تعریف  کورهای مذآزمون مدیریتی

 گیرد:

 مبتنی بر رایانه  و برخط آزمون راهبردی کمیتهالف( 

 به عنوان مسؤل کمیته  دانشگاه آموزشی معاون  .9

 دانشگاه زشکیپ علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر  .2

  تکمیلی تحصیلات و یآموزش امور مدیر  .3

  هادانشکده سا و معاونین آموزشیؤر  .4

 های دانشگاه مسؤل نظارت بر آزمون .5

 های راهبردیمسؤل کمیته بسته ارتقاء نظام ارزشیابی و آزمون .6

 

 مبتنی بر رایانه و برخط هایآزمون اجرایی کمیتهب( 

 های دانشگاه به عنوان مسؤل کمیته مسؤل نظارت بر آزمون .9

  تکمیلی تحصیلات و آموزشی امور رمدی .2

 نماینده مدیریت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  .3

 ها معاونین آموزشی دانشکده .4

 رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاه .5

 ها کارشناس سامانه و مسؤل هماهنگی انفورماتیک آزمون .6

 نماینده حراست دانشگاه  .7

 دبیر کمیته انضباطی دانشجویان  .8

 
 مبتنی بر رایانه و برخط هایآزمون ارتقا و یارزشیاب کمیتهج( 

  دانشگاه تکمیلی تحصیلات و آموزشی امور مدیر .9

 دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر  .2

 دانشگاه  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر معاون  .3

  دانشگاه تکمیلی تحصیلات و آموزشی امور مدیر معاون  .4

 هادانشکده EDO - مسؤل  .5

 دانشگاه مطالعات مرکز ارزشیابی کمیته مسؤل .6

 مسؤل یا نماینده مرکز آموزش مجازی دانشگاه    .7

 دانشگاه اطلاعات فناوری مدیر نماینده  .8

 های دانشگاه مسؤل نظارت بر آزمون .1



 
3 

 

  های برخطزمونآمدیریت های کمیتهاهداف  

  راهبردی الف( اهداف کمیته
به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن  امات بالاترمقهای ابلاغی از سوی نامهابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین   .9

 اجرای آن

 برای تصویبو دستور جلسات مرتبط  های اجرایینامه، شیوههادستورالعمل ،هاآئین نامه ، بروزرسانیتدوین  .2

       ررات و منطبق بر قوانین، مصوبات، مق آزمونها، مقررات و فرآیندهای اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست   .3

 برخط یهاآزمونهای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش نامهآئین

های و دانشجویان در حوزه آزمون اعضای محترم هیأت علمی های توانمندسازی و دانش افزاییاهتمام به برگزاری دوره   .4

 برخط

به ی نتایج ارزشیابهیأت علمی و اعلام  محترماعضای  ،دانشجویاننتایج آزمون و ارزشیابی  ،پایش ارزیابی عملکردنظارت و    .5

 و یا سایر مقامات  اعضای هیأت علمی

   

 ب( اهداف کمیته اجرایی

های برخط خواهد بود و ساختار داخلی این کمیته آزمون برگزاری امنیتی و حفاظتی افزاری، نرم بسترسازی ،اهداف اصلی این کمیته   

 بندی شود:  ساختار ذیل خوشه به شرح و ،به عنوان قلب فرایند آزمون

 

 ها کارگروه تخصصی مسؤل برگزاری، اجرا و نظارت بر آزمون 

 ها ریزی بهینه آزموندر برنامه فنی پشتیبانی کارگروه با های لازمانجام هماهنگی .9

 دانشگاه آموزشی معاونت به آن اعلام و هاآزمون برنامه ، نظارت و تأییدریزیبرنامه .2

 دید برنامه و به روز رسانی آنها مطابق آخرین تغییرات مصوباعمال تغییرات ج .3

  دانشجویانمعرفی کارشناسان معتمد جهت انجام فرایندهای آزمون و پشتیبانی  .4

 هاپوشانی آزمونلیست دانشجویان و بررسی عدم هم به موقعدریافت  .5

 دانشجویانو اعلام به  سامانه به ورود برای اختصاصی کاربری کد تعریف .6

 هات بر حسن انجام و برگزاری بهینه آزموننظار .7

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

 های مستمر به نحو مقتضی به دانشجویان در خصوص فرایندهای اجرایی رسانیاطلاع .1

 در حین حفظ امنیت آزمون  سوالات موقع به اریذبارگ و تحویل .91

 تایج نهایی به آموزش به همراه کپی نمرات اعلامی استادن نمره و و اعلام تحویل .99

 

 ها کارگروه تخصصی مسؤل پشتیبانی فنی برگزاری آزمون 

 های ذیل خواهد بود:پشتیبانی فنی سامانه پیش، حین و بعد از آزمون بر عهده این کارگروه و در حوزه

 سرور باند پهنای مدیریت .9

 آزمون سرورمناسب از  امن و  نگهداری .2

 آزمون افزار نرم بروزرسانیشنهادات برای پی .3

 آنها رفع جهت در و اقدام افزاری نرم و افزاری سخت مشکلات و موانع بررسی .4

 افزار نرم به ورود زمان تا هادانشکده آزمون مسئولین و ، اساتیددانشجویان فنی مشکلات به پاسخگویی .5
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 ییکارگروه تخصصی مسؤل رسیدگی به تخلفات و اعتراضات دانشجو 

 بسیار برجسته خواهد بود: برخط،های رو و اجتناب ناپذیر آزمونهای پیشاین کارگروه با توجه به حساسیت و هدف نقش

 جلوگیری از انتشار سؤالات در فضای مجازی .9

  دریافت اعتراضات دانشجویان بسترسازی مناسب در  .2

 ها های واحد برای رسیدگی به اعتراضات دانشکدهتدوین سیاست .3

 خاطی  دانشجویها و برخورد حداکثری با ی موارد محرز تخلفات در آزمونبررس .4

 اطلاع رسانی متقن در خصوص مجازات مربوط به تخلفات در آزمون .5

 ها در مشکلات سامانه و شبکه در حین آزمون دانشجوبررسی صحت و سقم ادعای  .6

 

 

 ج( اهداف کمیته ارزشیابی و ارتقاء 

 های برخط در سطح ملی و بین المللی آزمونهای نوآورانه در حوزه نتشار برنامه، معرفی و ا، ارزشیابیپایش .9

  های برخط و دانشجویان در حوزه آزمون نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی .2

ها و بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست های برخطآزمونهای مختلف ت علمی در حیطهأتوانمندسازی اعضای هی .3

  شدهاحصاء  هایاولویت

اساتید مربوطه و یا سایر مقامات حسب مورد ها و های روانسجی و اعلام نتایج به دانشکدهها بر اساس شاخصتحلیل آزمون .4

  نیاز

  های ماقبل سالجاری و یا نیمتحصیلی سال نتایج، اعم از نیمبررسی و پایش نمرات دانشجویان با سایر  .5

 

 های تکوینیارزیابی: 9-2

ز راهکارهای ارائه شده در متون علمی به عنوان کاهش ریسک نقض امنیت آزمون و افزایش اعتبار آزمون، به عنوان یکی ا

 شود.  های برخط، پیشنهاد میدر آزمون 9های تکوینیاستفاده از ارزیابی

  طول ترم تحصیلی زمان:

 اعضاء محترم هیأت علمی های آموزشی، گروه :مجری

ا در نظر بگیرد تا با نظر اعضای محترم هیأت علمی و با در نظر گرفتن ماهیت درس و لازم است دانشگاه تمهیداتی ر .9

سال ر طول نیمد فراگیران و چگونگی و به منظور آشنایی هرچه بیشتر اساتید با سطح علمی تحصیلی دانشجویانرشته 

 هایتدر ن وابی نهایی دانشجو اعمال و نمره آن در ارزی انجام پذیردمستمر از دانشجویان  طوربه  هاییارزیابی، تحصیلی

  آزمون نهایی، کاهش یابد.  سهم

                                                                    
1 Formative 
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 ،یادگیری -در فرایندهای یاددهی مشارکت فعال دانشجوسنجش میزان تواند شامل های تکوینی میارزیابی تبصره:

علمی و مطابق برنامه  هیأت محترم اعضاء، به تشخیص هاانواع ارزیابییا سایر انجام تکالیف، ارائه بازخورد به همتایان و 

  باشد. درسی تدوین شده

، با توجه به ماهیت درس و توسط استاد مربوط با رعایت کاهش گوناکونهای سهم ارزیابیبندی نحوه بودجهتبصره: 

 گردد؛ای به شرح ذیل پیشنهاد میبندیشود، با این حال بودجهتعیین میپایانی حداکثر وزن آزمون 

 11  بی شامل تکالیف و پروژهارزیا :درصد 31تا 

 21  های شفاهی میان ترم و ارزیابی درصد: 41تا 

 41  پایان ترم   درصد: 61تا 

و نیز کاهش سطح  های آزمونبه منظور کسب اطمینان از آشنایی کامل فراگیران با نحوه کار با سامانه :1تبصره

های شبیه سازی شده برای دانشجویان متحانات، آزمونهای اصلی، شایسته است قبل از آغاز بازه ااضطراب آنان در آزمون

های تدوین شده، آموزش داده شود. طراحی و چگونگی شرکت در آزمون و پاسخ دادن به سؤالات بر اساس دستور العمل

 سوابق مربوط به شرکت دانشجویان در های آزمایشی نیز به کار روند.های مذکور به عنوان آزمونبه عبارت دیگر آزمون

  های آتی، ثبت شود.های الکترونیکی مورد استفاده بایستی برای بررسیسازی شده در سامانههای شبیهآزمون

بخشی از نمره پایان ترم را به آزمون شفاهی با  ،توانند طبق صلاحدید خودمی اعضای محترم هیآت علمی :2تبصره

اختصاص اونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده مستقل( های حوزه معبسترهای تائید شده )بر اساس سیاستاستفاده از 

  دهند.

 

  آزمون اتسؤال سازی، طراحی و بارگذاری: آزمون9-9

   قبل از برگزاری آزمونکاری ساعت  48بسته به نظر استاد حداقل  زمان:

  ، کارشناس آموزش دانشکدهاساتید محترم، کارشناسان فناوری اطلاعات :مجری

 ،2ایهچندگزینه پاسخ،اآزمون برخط، شایسته است سؤالات بسته به نیاز درس، عمدتاً به صورت کوتبا توجه به ماهیت  .9

های تشریحی بلند در نظر گرفته شده و حتی الامکان از طرح سؤالات با پاسخ 4و یا جورکردنی گسترش یافته 3جورکردنی

 زمان کلی آزمون، به حداقل برسد.  تا  خودداری شود دهی است،ت زمان زیادی برای پاسخکه مستلزم دریاف

                                                                    
2 MCQ 
3 Matching 
4 EM(Extended Matching) 
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دهی به آن، زمان لازم برای پاسختخصیص و  عدهد، تنوع سؤالات از لحاظ نونشان می مختلف مطالعاتنتایج  تبصره:

 باعث کاهش ریسک نقض قوانین آزمون خواهد شد.  

 بالاو تاکسونومی  ای یادگیریهدر سطوح بالاتر حیطهسؤالات به صورت تحلیلی،  بهتر استهای تراکمی، در ارزیابی .2

استدلال و تفکر عمیق توسط آزمون شونده باشد. در این صورت آزمون   که برای پاسخ دادن نیاز بهبوده به طوری 

های فراگیر ال با مراجعه به کتاب یا یادداشتؤبرگزار شود چرا که امکان یافتن پاسخ س جزوه بازبه صورت  تواندمی

 ر نخواهد بود.بطور مستقیم امکان پذی

و با در نظر گرفتن استاد مربوطه  بسته به نظرهر سؤال، در طراحی سؤالات دهی به تخصیص یافته برای پاسخزمان  .3

در متون علمی تخصیص  ای، در نظر گرفته شود، در عین حال برای سؤالات چهارگزینهسختی و تاکسونومی سؤال، 

 . شودمیپیشنهاد  (61و حداکثر  31داقل ح)ثانیه  45متوسط زمان 

با توجه به اینکه زمان آزمون به ازای هر سؤال، متفاوت و محدود است، لازم است استاد، برای هر سؤال در  بصره:ت

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

 آزمونساعت قبل از زمان برگزاری آزمون، سؤالات را بر روی سامانه  48کاریت علمی باید حداقل أهیمحترم اعضاء    .4

ان الات و امکؤبارگذاری و یا آن را برای بارگذاری به کارشناس مربوطه تحویل نمایند. در این مرحله بارگذاری کامل س

ر که د به این امر ضروری استتوجه مورد بررسی و تائید قرار گیرد.  باید بینی شدهدهی به آنها طبق روال پیشپاسخ

ای باید انتخاب شود که آنها تا زمان دقیق الات آزمون بگونهؤ، تنظیمات دسترسی فراگیران به ساستفادهسامانه مورد 

 دسترسی نداشته باشند.    هیچگونه الاتؤبه س ،شروع آزمون

های علمی، شخصاً سؤالات را در سامانهبه منظور ارتقاء سطح امنیت برگزاری آزمون بهتر است اعضاء هیات  :1تبصره

مربوطه بارگذاری نموده و از قرار دادن سؤالات آزمون در اختیار سایرین )حتی کارشناسان مورد وثوق دانشگاه و یا 

 دانشکده( جهت بارگذاری، اجتناب نمایند.

ی که برای سایر افراد قابلیت از ارسال فایل و ارسال شود وتهیه : بهتر است سؤالات به صورت رمزنگاری شده 2تبصره

 دارد، پرهیز شود.  ییبازگشا

 درس مسؤل/ استاد درس ، به عهدهبرخطهای : مسؤلیت کنترل و تأیید نهایی بارگذاری سؤالات در آزمون3تبصره

 مربوطه خواهد بود. 

یا واحد آزمون مرکز آزمون به  مسؤل درس/ تحویل سؤالات توسط استاد بارگذاری و یا در صورت عدم   :4تبصره

مذکور لغو و مسؤلیت عواقب آن به آزمون  ،و یا عدم تأیید سؤالات در بازه زمانی معین مقرر یزمانموعد در  دانشکده 

  .و دانشکده خواهد بود ، گروه آموزشیعهده استاد

ره منفی در و کاهش بار اضطرابی دانشجویان، بهتر است نمهای برخط با توجه به وضعیت و ماهیت آزمون :5تبصره

 داده نشود.  ها،این دست از آزمون
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 برای فراگیران  نمایش سؤالاتچگونگی تنظیمات 

 هر سؤال در یک صفحه نمایش داده شود.لازم است  .9

 داًاکی ارتباطی شبکه حجم اشغال و تراکم ایجاد از اجتناب منظور به و فعلی زیرساختی هایمحدودیت به توجه با .2

 در( ویژه هایجلوه حاوی تصویر یا و فیلم مانند) ایرسانه چند الکترونیکی یامحتو دندا قرار از شودمی توصیه

   پرهیز شود.  ،سؤالات پایه

صفحه  ال و درؤمقابل هر سشفاف در و  جداگانهبه صورت ال ؤزمان تخصیص یافته برای پاسخ دادن به هر س .3

 نشان داده شود.   ،نمایش

برای دانشجو وجود نداشته باشد و این موضوع، یرایش سؤال پاسخ داده شده، و و سؤالات ماقبلامکان بازگشت به  .4

 شود.  داده، اطلاع آزمون شوندگانقبل از برگزاری آزمون به  مؤکداً

ها ضروری در آزمون ماقبلالات نمایش داده شده ؤبا توجه به اهمیت غیر فعال بودن امکان بازگشت به س :1تبصره

 اجتناب شود.  ،ت به یکدیگر جهت پاسخگوییاست از ارتباط دادن سؤالا

در سامانه فراهم  چیدمان تصادفی سؤالات ضروری استهای برخط، به منظور ارتقاء کیفیت برگزاری آزمون :2تبصره

های یادگیری ایجاد شود. و برای هر درس، بانک سؤلات با طراحی سؤالات مازاد، اما همگن از نظر سطوح حیطه شده

 شوندگان فراهم خواهد شد.مکان ارائه سؤالات متفاوت و غیر یکسان به آزموندر این صورت  ا

دار، پیشنهاد و کاهش بار اضطرابی در سؤالات زمان دهندگانآزموناز تضییع حقوق به منظور جلوگیری  :3تبصره

وان مثال در یک سؤال اضافه بر سؤالات آزمون، وجود داشته باشد، به این نحو که به عن درصد 21تا  91 گرددمی

سوال اضافه به  2. پاسخ به سؤال قرار داده شود 92 ولی شودسوال تنظیم  91برای  آزمونزمان  سؤالی، 91آزمون 

 ال پاسخ دهند.ؤس 91به  و یا اینکه به دانشجویان گفته شود صرفاً شده عنوان نمره ارفاقی در نظر گرفته

ها نیز در سامانه مورد ست امکان چینش تصادفی گزینهای تک جوابی ضروری ادر خصوص سوالات چند گزینه .5

 . شودفعال  ،استفاده

 هاآزمون زمان برگزاری اجرایی قبل از  هایفرایند: 9-4

    هاآزمونبرگزاری از زمان ماه قبل  یکحداقل  زمان:

  هادانشکده یا مرکز آزمون ، کارشناسان فناوری اطلاعاتآموزشکارشناسان  ها،کمیته اجرایی آزمون :مجری

مختلف هفته و با هدف اجتناب از ایجاد تراکم در بین روزها و ساعات  هاآزمون زمان برگزاریبه منظور توزیع مناسب  .9

 ساعت و روز در متعدد کاربران همزمان اتصال دلیلکشور )به  یساخت زیر باطیارت یهاو اشغال حجم بالا در شبکه

 کمیته در و طراحی هادانشکده در هاآزمون بندیزمان جدولبرخط(  یهاآزمون برگزاری هایسامانه به مشخص

 . گیرد قرار هادانشکده اختیار در ئیدأت از پس و بررسی اجرایی
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ها دانشکدهآموزش  ها با هماهنگیها، ساعات برخی از آزمونزمانی تعداد زیادی از آزموندر صورت هم  :9تبصره

، هاانشکدهد، به برخطروز قبل از شروع اولین آزمون  95 حداقل ،هاآزمون هایی شدهبرنامه زمانی نتغییر داده شود و 

 رسانی شود. اعضای هیأت علمی و فراگیران، اطلاع

پوشانی را زمانی آزمون دو درس، دانشکده موظف است برنامه لازم برای پیشگیری از همدر صورت هم :2تبصره 

 داشته باشد.

که توسط ثبت شود به نحوی آموزشی دانشگاه، ه آزمون توسط دانشکده در سامانه برنامضروری است  :3تبصره

 (برخطروز قبل از برگزاری آزمون  92در کارت آزمون، قابل مشاهده باشد. )حداقل  یاندانشجو

 یان،نماینده دانشجو از طریق ها رسانی کافی برنامه آزمونبرای حصول اطمینان بیشتر از اطلاعبهتر است : 4تبصره

 های آموزشی نیز صورت پذیرد.قرار دادن در وبگاه دانشکده و یا گروه ،پیامک و یا ایمیلارسال 

 عصر، تنظیم شود.   98صبح الی  8ها از ساعت برنامه زمانی آزمون .2

به  ،دانپوشانی پیدا کردهها همفشرده بوده که بار زیادی از آزمونبه طوری زمانبندی دانشگاه چنانچه برنامه: 5تبصره

تواند بازه آزمون را افزایش داده و از روزهای تعطیل برای منظور کاهش حجم ترافیکی، دانشگاه بسته به شرایط می

 آزمون، استفاده کند.

اعلام و به صورت مستند در  دانشجویانافزاری و سخت افزاری به های نرم، نیازمندیهاقبل از برگزاری آزمون .3

 گاه / دانشکده مربوطه، درج شود. رسانی دانشپایگاه اطلاع

لازم و اعلامی دانشگاه  افزارهاییا سخت افزارها ونرمدانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانی، دسترسی خود به  .4

 فراهم آورد.را )اینترنت، رایانه شخصی، تلفن همراه، تبلت و ...( 

پنل خود مراجعه کرده و و از تعریف شدن  ها، بهدانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون .5

همه دروس خود اطمینان حاصل نماید. مسؤلیت عدم اطلاع به عهده دانشجو خواهد بوده و لازم است در صورتی 

 که درس تعریف نشده است، از طریق آموزش دانشکده پیگیری شود. 

، ضروری است یک هفته قبل از برخطدر صورت عدم دسترسی دانشجو به اینترنت یا سایر ملزومات آزمون  .6

با لحاظ شرایط لازم را  تمهیداتها نیز دانشکده و های لازم با آموزش دانشکده را انجام دادهآزمون، هماهنگی

برای این دسته از  های برخط()مطابق با قوانین آزمون دانشکدهمحل حضوری در برای اخد آزمون بیماری کرونا 

  فراهم آورند. ،دانشجویان

اد مرکز پاسخگویی تلفنی به مشکلات دانشجویان با شماره اعلامی، قبل و حین برگزاری آزمون متشکل از ایج .7

 ، ضروری است. ها، کارشناسان مرکز آزمون و کارشناسان فنییک نفر کارشناس آموزش از کلیه دانشکده

یسته، ه کلیه دانشجویان، به نحوی شاآزمون باید توسط دانشگاه بگویی پیش از برگزاری های مرکز پاسختلفن :1تبصره

  رسانی شود.  اطلاع
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سازی بهتر از ایمیل یا سامانه های خود و در راستای شفافتواند بسته به شرایط و زیر ساختدانشگاه می :2تبصره

 هم برای پشتیبانی دانشجویان، استفاده شود.  5تیکتینگ

ی مستقل با ظرفیتی ر، سروسال تحصیلینیمخود در هر  دهندگانبه تعداد آزمون است دانشگاه با توجهبهتر  .8

ای، هو لحظ برخطگیری از اطلاعات را به صورت در هر نوبت هر آزمون و دستورالعمل پشتیبان کاربرانبا  متناسب

  اختصاص دهد. 

 است ر، لازمافزارهای ناظها توسط نرمالمللی و لزوم آغاز نظارت بر این آزمونبا توجه به تجربیات مشابه بین .1

ای دریافت و دسته دهنده،آزمونروزترین عکس همانند تصویر کارت ملی، به دهندگانآزموناطلاعاتی مستند از 

)رنگ مورد علاقه، اسامی خاص و مواردی از این دست( برای احراز آزمایی از سؤالات به عنوان سؤالات راستی

برای احراز  سامانه آزمونبعدی نرم  هاینسخهاز این موارد در  ای، ثبت و درج شود.در پایگاه داده، دانشجوهویت 

 .هویت و افزایش امنیت ازمون استفاده خواهد شد

 

 

 ها آزمونبرگزاری فرایند اجرایی نزدیک به زمان 

   نیم ساعت قبل از اجرای آزمون زمان:

 مرکز آزمون  کارشناسان فناوری اطلاعات :مجری

شروع آزمون، ملزم به ورود به سامانه آزمون بوده و چنانچه خللی در ورود به سامانه نیم ساعت قبل از  دانشجویان .9

 برسانند. ه،به اطلاع کارشناس مربوطباید بلافاصله موارد را  شته باشدداوجود 

 و به آنها تأکید شود؛ مسؤلیت هرگونه تأخیر شده اطلاع رسانی دهندگانآزمونلازم است در این خصوص به  تبصره:

 . به عهده شخص دانشجو است شروع آزمون،در 

( به صورت آگاهانه تکمیل پیوستفرم مربوط به رعایت اصول اخلاقی را ) دانشجویانقبل از شروع آزمون  است لازم .2

 نموده و تیک مربوط به آن را در سامانه آزمون فعال نمایند. 

 

 ها برگزاری آزمون فرایند اجرایی حین: 9-5

زمون آبدیهی است پایان  باشند.دقیقه بعد از شروع آزمون، مجاز به شرکت در آزمون می 91 تا حداکثر دانشجویان .9

 دهندهآزمون. به عبارت دیگر اگر نخواهد شدنها داده آبوده و زمان اضافی به  سایرینشبیه دهندگان آزمونبرای این 

تر از زمان در نظر گرفته شده برای هر پاسخگویی سوالات اولیه را سریع لازم است ؛خر برسدآبخواهد به سوالات 

 .سوال انجام دهد

                                                                    
5 Ticketing 
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زمان زیادی از آزمون و  دهندهآزموندقیقه با توجه به اینکه با تأخیر  31هایی با زمان زیر در آزمونتبصره: 

 .کاهش یابدبا در نظر گرفتن زمان آزمون، ورود، دقیقه  91مجوز دهد، سؤالات را از دست می

 مانند قطعی) افزاریسخت یا نرم افزاری مشکلات بروز دلیل به آزمون میانه یا ابتدا در ییدانشجو که صورتی در .2

 بگیرد تماس مرکزآزمون کارشناسان با وقت اسرع در است لازم شود، اینترنت قطعی دچار) …و اینترنت قطعی برق،

 ع رسانی اطلا برای مان مجازز مدت حداکثر .نماید اطلاع رسانی و هماهنگی سامانه، به مجدد ورود به نسبت و

دانشجو با کارشناسان مرکز آزمون،  تماس عدم .است دقیقه 5 آزمون کارشناس به دانشجو توسط اینترنت قطعی

 باشد. به منزله عدم شرکت در آزمون می

، باطتارهای دانشجویان در این کلیه مکالمات و درخواست بهتر است دانشگاه زیرساختی را فراهم آورد تا تبصره:

 مستدل، مورد استناد قرار گیرد.  مدرکی ، بتواند به عنوانآتیثبت شود، تا در صورت اعتراض 
 است ضروری در برخی سؤالات،  ابهام برای رفع دانشجویان به پاسخگویی جهت آزمون برگزاری حین در اساتید آنکال حضور .3

شود ها پیشنهاد میبا توجه به محدودیت زمانی این آزمون در عین حال .بود خواهد هادانشکده عهده بر آن ریزیبرنامه و
  در حین آزمون، اطلاع رسانی لازم، انجام شود. دهندگانآزموندهی به سؤالات فاقد ابهام بوده و در زمینه عدم پاسخ

 

 هاآزمون زمان برگزاری فرایند اجرایی بعد از: 9-6

   روز بعد از زمان آزمون  91تا  زمان:

  و آموزشآزمون  ان، کارشناساعضای محترم هیأت علمی، کمیته اجرایی آزمون :مجری

گیری در خصوص وی پس شرکت کند، تصمیم برخطنتواند در بازه زمانی معین در آزمون  دانشجودر صورتی که  .9

، توسط شورای آموزشی شکدهو نظر معاون آموزشی دانگزارش شده از ارائه مستندات، با توجه به تعدد موارد 

  صورت خواهد پذیرفت. و کارگروه مربوطه، دانشکده/دانشگاه 

 همراه به را خود مجدد آزمون درخواست بعد از آزمون ساعت 24 تا است حداکثر لازم دانشجویان مذکور :1تبصره

 تا نمایند تحویل خود دانشکده آموزش اداره به مستندات با همراه و صورت مکتوب به ،آزمون در شرکت عدم دلیل

 ادعای صحت بررسی ضمن دانشکده آموزش اداره حالت این در؛ شود گیریایشان تصمیم آتی وضعیت خصوص در

و   یا شفاهی به صورت حضوری مجدد آزمون برگزاری به اقدام ،اظهارات تأیید صورت در توسط دانشجو، شده مطرح

   .نمود هدخوا ،یبعد تحصیلی در اولین فرصت تا قبل از نیمسالیا اعلام ناتمام نمره درس با برگزاری 

 نحوه برگزاری آزمون مجدد بر اساس نظر استاد مربوطه و با نظارت اداره آموزش دانشگاه خواهد بود.   :2تبصره 

 لحاظ شود.  صفردر صورت غیبت غیر موجه، طبق آیین نامه، نمره دانشجو در آزمون،  .2

زشی دانشگاه ثبت موقت و حداکثر روز بعد از برگزاری آزمون در سامانه آمو91لازم است نمرات نهایی حداکثر  .3

 باشد. روز بعد از ثبت اولیه نمرات می 3یک هفته بعد، نهایی شود. ضمناً مهلت اعتراض دانشجو به نمرات حداکثر 

 معاوندر صورت وجود اعتراض از سوی دانشجویان به شیوه برگزاری آزمون و یا نتیجه ارزیابی در دروس مختلف،  .4

شکل را به همراه مستندات به اداره کل م آموزشیبعد از اخذ نظرات گروه ایستی آموزشی دانشکده مربوطه ب

  ارسال نماید. ،جهت بررسیو کارگروه تخصصی مربوطه آموزش دانشگاه 
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لازم است فرایند رسیدگی به اعتراض برای هر دانشکده به طور دقیق تعریف، و به دانشجویان در این  :1تبصره

 رسانی شود.زمینه اطلاع

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

 
  برخط های ارزشیابی فرایند برگزاری آزمون: 9-7

 
   بسته به شرایط دانشگاه حداکثر یک ماه بعد از برگزاری آزمون   زمان:

 کمیته ارزشیابی و ارتقاء آزمون    :مجری

 
دانشگاه غیر حضوری، لازم است با مدیریت مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی  و حضوری هایآزمون کیفیت ارزیابیسی به منظور برر

 :فرمایداقداماتی به شرح ذیل را اتخاذ 

های برخط، برگزاری جلسات و توجه به سختی و تاکسونومی سؤالات در آزمون متنوعبا توجه به لزوم طرح سؤالات  .9

 محترم هیأت علمی در طراحی سؤالات، لازم و ضروری است.  توانمندسازی اعضای 

سازی، تهدیدات رواییبه منظور کاهش  دهندگانآزمونهای آزمایشی مستمر برای برگزاری جلسات آموزشی و آزمون .2

 گردد.اکیداً پیشنهاد می

های آزمون اجرای نحوه ردعملک پایش به موظف دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز آزمون و ارزیابی واحد .3

 .باشدمی درمانی آموزشی مراکز و هادانشکده تمامی در تحصیلی نیمسال هر پایان در برخط

 مربوط هایچالش و مشکلات که هستند موظف، دانشکده هر آزمون پایش مسئول عنوان به دانشکده هر آموزشیمعاون   .4

 آموزشی معاون به کتباً  ،نهایی هایمونآز برنامه اتمام از بعد ههفت دو حداکثر را برخط هایآزمون برگزاری فرایند به

 . نمایند اعلام دانشگاه

 ذینفعان تمامی دیدگاه ازبرخط  هایآزمون برگزاری به مربوط هایچالش و مشکلات است موظف برنامه پایش مسئول  .5

 .نماید بررسی آموزشی هایگروه مدیران اساتید، دانشجویان، شامل

 هایی مستمری توسط مسؤل پایش برنامه، انجام شود. یسته است در این حوزه، نظر سنجیشا :1تبصره

 ارسالیهای گزارش دریافت از پس است موظف دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز آزمون و ارزیابی واحد

 دانشگاه آموزشی شورای در طرح جهت آن نهایی گزارش تدوین و تحلیل به نسبت درمانی آموزشی مراکز و هاهدانشکد از

  .نماید اقدام

، و در راستای بررسی صحت وزارت متبوع آموزشیمعاونت /د 143/511 – 26/3/11توجه به بخشنامه مورخ  : باتبصره

نتایج به صورت تصادفی انتخاب و با نمرات ماقبل دانشجو  ز، تعدادی اهای برخط برگزار شدهو سلامت آزمون

 ،بروز تخلفاثبات و و یا سایر نمرات دانشجویان( مقایسه خواهد شد. در صورت وجود اختلاف معنادار قبل  هایسالنیم)

 مطابق ضوابط با دانشجو برخورد خواهد شد. 



 
12 

 

آزمون شفاهی  ویاز محرز نبوده و تنها اختلاف معنادار بین نمرات وجود دارد،  دانشجو: در صورتی که تقلب 1تبصره

 گیری شود.، تصمیمدانشجوه نتایج آن و نظر نهایی استاد در مورد گرفته شود و با توجه ب

های روانسنجی نامناسب بودند، مجدداً بررسی و به صلاحدید بهتر است سؤالاتی که بعد از تحلیل دارای شاخص :2تبصره

 استاد مربوطه از چرخه سؤالات آزمون حذف شود. 
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 بخش دوم: تخلفات و تنبیهات

 تنبیهات: قواعد عمومی 2-9

از ضریب ایمنی کمتری برخوردار ممکن است های حضوری، های برخط، نسبت به آزمونبا توجه به اینکه فضای آزمون

شایسته  ها،در نظر گرفته شده در تخلف در این آزمون نوع اقدامات تنبیهی با عواقب و دانشجویانبه منظور آگاهی  ،باشد

دانشجویان )مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای  ین نامه انضباطیآی شیوه نامه اجرایی است مفاد مندرج در

ض قوانین نقهمچنین با توجه به اینکه  .شودرسانی اطلاع، دهندگانآزمونکلیه به نحو مقتضی، به   عالی انقلاب فرهنگی(

برخط خواهد شد، شایسته است های ها، باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به برونداد ارزیابیدر این دست از آزمونحاکم 

  ، بالاترین تنبیهات را برای تقلبات محرز در نظر گرفته شود.بر حسب مورد

  تعریف شده است: به شرح ذیل نامه مذکور آیین 92ماده  دراین تنبیهات 

 دانشجو انضباطی پرونده در درج بدون شفاهی اخطار و احضار .9

 شجودان انضباطی پرونده در درج بدون کتبی تذکر .2

 دانشجو انضباطی پرونده در درج بدون کتبی اخطار   .3

 دانشجو انضباطی پرونده در درج و کتبی تذکر .4

 دانشجو انضباطی پرونده در درج و کتبی توبیخ .5

 تخلف به مربوط تکالیف یا آزمون درس، در 1225 نمره دادن .6

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

 تحصیل از باقیمانده

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

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

 سنوات احتساب اب ماه 6 تا 9 از یا نیمسال یک مدت به تحصیل از موقت منع .91

 سنوات احتساب بدون ماه 92 تا 6 از یا نیمسال دو مدت به تحصیل از موقت منع .99

 سنوات احتساب با ماه 92 تا 6 از یا نیمسال دو مدت به تحصیل از موقت منع .92

 سنوات احتساب بدون ماه 98 تا 93 از یا نیمسال سه مدت به تحصیل از موقت منع  .93

 سنوات احتساب با ماه 98 تا 93 از یا نیمسال سه مدت به تحصیل از موقت منع .94

 سنوات احتساب با ماه 24 تا 98 از یا نیمسال چهار  مدت به تحصیل از موقت منع .95

 سنوات احتساب با ماه 24 تا 98 از یا نیمسال چهار  مدت به تحصیل از موقت منع .96

 تغییر محل تحصیل دانشجو  .97

 رداز تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پ .98

 اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی  .91

 سال  5ها تا اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه .21
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  های برخط آزموندر تخلفات  موارد و مصادیق: 2-2

اده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات یا تقلب عبارت است از استف انضباطی دانشجویان،آیین نامه  33مطابق با ماده 

)در  6قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت اموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند  باامکانات به نحوی که مجاز نباشد، 

 و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه 5تا  9های مربوطه( و متناسب با نوع تقلب، به یکی از تنبیهات بندهای درس یا آزمون

آیین نامه انضباطی و با توجه به  35علاوه براین مطابق با ماده گردد. محکوم می 92تا  1، به یکی از تنبیهات بندهای 6بند 

بالاتر از  برخط های در آزموناصلی(  یدهنده)آزمون دادن توسط فردی غیر از آزمون 6های قردادیاینکه احتمال تقلب

  .هاستسایر آزمون

مربوطه و یا یکی از  آزموندر  6دیگری را به جای خود در امتحان قرار دهد، به تنبیه بند  یدانشجویچنانچه  .9

 قابل تشدید خواهد بود.  94شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند محکوم می 92تا  1تنبیهات بندهای 

وم شده و در در محک 92تا  1در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  .2

 قابل تشدید خواهد بود.  94صورت تکرار، تنبیه تا بند 

آیین نامه انضباطی، متخلف علاوه  36، مطابق با ماده برخط ها در فضای گذاری سؤالات یا پاسخاشتراکدر خصوص به 

قابل  94بیه تا بند محکوم شده و در در صورت تکرار، تن 92تا  1به یکی از تنبیهات بندهای  6بر محکومیت به بند 

 تشدید خواهد بود.

 شود: تخلف به صورت ذیل تعریف میعمومی های شاخصبرخی 

 اصلی  دهندهآزمونثبت نام در آزمون با هویت جعلی یا شرکت در در جلسه آزمون، به جای  .9

 در خارج از ضوابط برگزاری آزمون، جهت پاسخ به سؤالات  دهندگانآزمونکمک به سایر  .2

 یا افراد خارج از حوزه دانشجویان تبانی با  .3

   برخطها یا فضای همانند شبکه آزمون دهندگانسایر  با های سؤالات آزمونپاسخ گذاری سؤالات و یابه اشتراک .4

استفاده از کتاب، یادداشت، جزوه و هر آنچه استفاده از آن توسط دانشگاه در زمان آزمون، ممنوع اعلام شده  .5

 است. 

 )با تشخیص استاد درس( دهندگانآزمونهای تشریحی ارسالی در پاسخقابل توجه تشابه  .6

  آزمون دهندگانارسالی  ایمحتوای چندرسانهیا  هافایلمحتویات ها، تشابه عکس  .7

در زمان آزمون به تشخیص و تائید نماینده کارشناسان فنی حوزه   اطلاعات که فناوریهرگونه تخلف درحوزه 

 یا دانشکده رسیده باشد. وری اطلاعات دانشگاه وافن

 

                                                                    
6 Contract cheating 
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آیین نامه انضباطی، به شرح ذیل  33ها، ماده ای و مخابراتی در این حوزه آزموندر حوزه تخلفات رایانه شایان ذکر است در

 :بیان شده است

 محو، تغییر،( ایرایانه سابوتاژ کردن،ویروسی کردن،هک قبیل از برخط فضای در تخلفات از یک هر ارتکاب درصورت

 غیرمجاز دستیابی و کردنجاسوسی سیستم، به نفوذ طریق افزاری( ازسخت یا افزاری)نرم رایانه تخریب (،...و سازیمتوقف

 مربوط هایداده یا اطلاعات اسناد، انتشار یا افشا فروش، آنها، انتشار یا مجوز بدون هایتصویربرداری صدا یا ضبط اطلاعات، به

محصولات  یا تصاویر اطلاعات، از استفاده سوء یا ابزاری استفاده یا وب فضای در افراد خصوصی یمشدن به حر وارد دانشگاه، به

 یا موارد این در اقدام به تهدید یا ... انتشار، افشا، اخاذی، از حقوقی)اعم یا حقیقی افراد صفحات شخصی تصویری و صوتی

 اهانت اشخاص، حرمت هتک و تهدید ضدامنیت ملی، و غیراخلاقی هایوبلاگ و هاتهیه سایت غیرقانونی، شنود  مشابه( موارد

 دسترسی سطح در اخلال یا غیرمجاز دسترسی ایجاد مخرب، هایایمیل ارسال های دولتی،به سایت نفوذ دینی، مقدسات به

 یکی به تخلف، سبتنا به متخلف وب، فضای در عمومی جرایم کلیه و موضوعات غیراخلاقی یا انتشار دانلود بارگذاری، افراد،

 شود. محکوم می91 تا 4 بندهای تنبیهات از

 قابل 21 بند تا تنبیه تخلف، تأثیر سطح نسبت به باشد ایگسترده ابعاد دارای یا گردد تکرار تخلف درصورتیکه :تبصره

 .است تشدید
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 هابخش سوم: گایدلاین

 دانشجویان: 9-9

مستقل  هایشکدهها و یا دانهای برخط رعایت شود. دانشگاهکننده در آزمون موارد ذیل لازم است از سوی دانشجویان  شرکت

 برسانند.   ،به اطلاع دانشجویان  مناسبهای لازم است تمام موارد اشاره شده را با استفاده از روش

ارد رعایت های حضوری وجود دهای شرکت در آزمون را مطابق با آنچه در آزموندانشجویان موظف هستند دستور العمل .9
ها شامل رعایت مقررات مربوط به پوشش ظاهری در صورت لزوم استفاده از دوربین برای شرکت در این دستورالعملنمایند. 

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

نزد  رایانه و یا گوشی هوشمند دیگر دستگاه یک حداقل آزمون برای اطمینان بیشتر جهت شرکت در  دانشجویان بهتر است .2
 کارشناسان با هماهنگی از پس مشکل در کار کردن با رایانه در حال استفاده، هرگونه بروز صورت در تا باشند داشته خود

 .نمایند آزمون، استفاده سامانه به ورود جهت دوم وسیله از مرکز آزمون
توسط  که آزمایشی آزمون یک در شرکت به نسبت دانشگاه هایآزمون برگزاری تقویم شروع از قبل تا اندموظف دانشجویان .3

شرکت  احتمالی ایرادات رفع و آزمون برگزاری فرآیند با آشنایی، افزار نرم محیط با آشنایی هدف بادانشگاه اعلام شده است، 
 .بود خواهد دانشجو شخص عهده بر آزمایشی آزمون در دانشجویان شرکت عدم از ناشی مسئولیت و نمایند

دانشجو موظف است تعهدنامه شرکت در آزمون را در مهلت مقرر و قبل از بازه آزمون تکمیل و ارسال نماید، عدم تکمیل  .4
 .خواهد شدشرکت در آزمون  منجر به عدم صدور مجوزتعهدنامه، 

  کنند.  دریافت هازمانی آزمون یبازه شروع از قبل را خود عبور رمز و کاربری نامدانشجویان باید  .5

جای  در به را خود جدید رمز حتما   و اقدام خود رمز عبور تغییر به نسبت ،دهیآزمون سامانه به ورود نوبت اولین دردانشجو باید  .6
 .ندنمای ذخیره مناسب

 ،ندندار دسترسی مناسب اینترنت به اگر و بررسی امتحانات یبازه شروع از قبل را خود اینترنتدانشجو ملزم است کیفیت  .7
افزاری به امکانات سخت افزاری، نرمدانشجو چنانچه  نمایند؛ اقدام کیفیت با اینترنت یتهیه به نسبت باقیمانده در فرصت حتما  

یک هفته قبل از شروع بازه امتحانات، آموزش دانشکده را برای شرکت در لازم است د، نو یا اینترنت مناسب دسترسی ندار
 د.ن، مطلع سازوریآزمون حض

دانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانی، دسترسی خود به ابزار لازم و اعلامی دانشگاه )اینترنت، رایانه شخصی، تلفن همراه،  .8

 تبلت و ...( را فراهم آورد.

مه دروس ها، به پنل خود مراجعه کرده و و از تعریف شدن هدانشجو ملزم است یک هفته قبل از شروع بازه زمانی آزمون .1
ی برای درسآزمون خود اطمینان حاصل نماید. مسؤلیت عدم اطلاع به عهده دانشجو خواهد بوده و لازم است در صورتی که 

 پیگیری شود. ،تعریف نشده است، از طریق آموزش دانشکده وی

 برای ه اینترنت دیگرامکان اتصال به اینترنت جایگزین از طریق ارائه دهند حتما امکان صورت شود دانشجو درتوصیه می .91

 داشته باشند.  اختیار در اصلی اینترنت قطعی مواقع

 سایر و نموده استفاده اینترنت از دهندهآزمون فقط کهشود  ریزیبرنامه ایگونه به آزمون شرکت در زمان درگردد توصیه می .99

  .بیندازند تأخیر به آزمون زمان یانتها تا راهمان خط اینترنتی  از خانواده( استفاده اعضای مثل(کنندگاناستفاده

در صورتی که در  .است ترمناسب دهی،آزمون برای رایانه ولی دارد، وجود همراه تلفن طریق از آزمون در شرکت امکان .92
 نیاز به استفاده از رایانه باشد اعلام خواهد گردید. گیر برای افزایش امنیت ازمون صرفا  بعدی نرم افزار ازمون هاینسخه
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شرکت در آزمون کنترل  از قبل بودن باتری  شارژ میزان  حتما صورت استفاده از رایانه قابل حمل و یا گوشی هوشمند در  .93
 .قرار داده شود  دسترس در آنها شارژر وشده 

 اقدام نموده و از آماده بودن تجهیزاتسامانه آزمون  نسبت به اتصال به اینترنت و آزمونشروع حتما  نیم ساعت قبل از  .94
  حاصل شود.اطمینان   ،مورد نیاز برای شرکت در آزمونو نرم افزارهای  افزاریسخت

های برخط،  وبگاه دانشکده، های مربوط به شرکت در آزمونتغییرات احتمالی مربوط به دستور العملبرای اطلاع از آخرین  .95
، کنترل هاور مستمر قبل و حین بازه زمانی آزمونطهای اطلاع رسانی معرفی شده را به ها و سامانهدانشگاه و یا سایر وبگاه

 نمایند. 

 باشد. روز بعد از ثبت موقت نمرات در سامانه آموزشی دانشگاه می 3مهلت زمانی برای اعتراض به نمرات حداکثر  .96

ه  از طریق لدانشجویان باید هرگونه اعتراض به سؤالات و همچنین مشکلات فنی ایجاد شده در حین برگزاری آزمون را بلافاص .97
 برسانند.   اطلاع مسؤلین مربوطه در دانشگاه،های اعلام شده قبلی به نماینده کلاس یا از طریق مکانیسم
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  « 9پیوست»

 تعهدنامه

من اطلاع کامل از مشکلات ض........................ با کد ملی .................................... و شماره دانشجویی .........................اینجانب 

حین برگزاری آزمون، به صورت آگاهانه و داوطلبانه متقاضی اینترنت های مانند قطع برق و شبکه احتمالی برگزاری آزمون

 باشم.می..............و تاریخ .......................... تحصیلی ............... سالنیمدرس ............................... در  برخطشرکت در آزمون 

ها را در زمینه و غیر حضوری، ضوابط و مقررات برگزاری آزمون برخطشوم در صورت برگزاری آزمون به صورت و متعهد می

گذاری هایی و سایل الکترونیکی هوشمند )مانند گوشی، ساعت هوشمند(، به اشتراکعدم استفاده از کتاب، جزوه، یادداشت

 ،اندر اختیار دیگرا، کمک گرفتن از سایر افراد جهت پاسخگویی به سؤالات، قرار دادن نام کاربری و رمز سؤالات و پاسخ آنه

عبور جهت پاسخگویی به سؤالات و هر روش دیگری که نقض قوانین اعلامی حاکم بر آزمون است، امتناع نموده و در هر 

 بق مقررات، با اینجانب برخورد نماید. طمجاز است ای که انجام موارد فوق محرز شود، دانشگاه مرحله
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