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 ورالعملدست دانشجویان، برای آنالین های آزمون برگزاری به ارومیه پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت تصمیم به نظر

 نگامه در مراقبین توسط فراگیران مستقیم نظارت امکان عدم توجه با: میگردد ارائه آزمونها کلی عنوان چارچوب به ذیل

 انجام مداخالتی..  و دهی نمره شیوه آزمون، زمان سؤالها، طراحی مانند آزمون نحوه برگزاری در است الزم آزمون، اجرای

 :دارند اولویت ذیل اقدامات رعایت آزمون سودمندی حداکثر برقراری جهت. قرار گیرد تایید مورد آزمون کلیت تا پذیرد

 :کلیات

 .شد خواهد استفاده افزار رایان فرادید شرکت سامانه از آنالین های آزمون برگزاری جهت -

 .شد خواهد تعیین سؤال نوع و التسؤا تعداد به توجه با آزمون هر کلی زمان -

 .بود خواهد تنظیم قابل ثانیه 93 حداقل  از آن نوع به بسته سوال هر به پاسخگویی زمان -

 .شد خواهد تنظیم سئوال هر به شده داده اختصاص زمان به توجه با آزمون کل زمان -

ن گرفتزمان تخصیص یافته برای پاسخدهی به هر سؤال، در طراحی سؤاالت بسته به نظر استاد مربوطه و با در نظر    -

حداقل )ثانیه  54ای، متوسط زمان  سختی و تاکسونومی سؤال، در نظر گرفته شود، در عین حال برای سؤاالت چهارگزینه

 .پیشنهاد میشود( 03و حداکثر  93

فرمت طراحی سوال در این بازه امتحانات سواالت چهار گزینه ای استاندارد می باشد که بر حسب مورد قابلیت طراحی -

 ریحی هم وجود دارد.سواالت تش

مکان بازگشت به سؤاالت ماقبل و ویرایش سؤال پاسخ داده شده، برای دانشجو وجود نداشته باشد و این موضوع، قبل ا -

با توجه به اهمیت غیر فعال بودن امکان بازگشت به سؤاالت  .از برگزاری آزمون به آزمون شوندگان، اطالع داده شود

 .مونها ضروری است از ارتباط دادن سؤاالت به یکدیگر جهت پاسخگویی، اجتناب شودنمایش داده شده ماقبل در آز

به صورت  زین هانهیاست، گز یانهیکه سؤاالت به صورت چندگز یداده شود و در صورت شینما یسؤاالت به صورت تصادف -

طرح شود به  یبه صورت اضاف زین یسؤاالت، سؤاالت یتصادف دمانیعالوه بر چ شودیم شنهادیشوند.  پ دهیچ ،یتصادف

 را کاهش خواهد داد. لبامکان تق نیداده نشود. ا کسانیهمه داوطلبان سؤاالت 

درصد سؤال اضافه بر سؤاالت آزمون، وجود  03تا  93کاهش بار اضطرابی در سؤاالت زماندار، پیشنهاد میگردد  منظور به -

سوال اضافه به  0سؤال قرار داده شود. پاسخ به  90سؤالی،  93داشته باشد، به این نحو که به عنوان مثال در یک آزمون 

 .سؤال پاسخ دهند 93عنوان نمره ارفاقی در نظر گرفته شده و یا اینکه به دانشجویان گفته شود صرفاً به 

 انجام خواهد پذیرفت. نمرات و تحلیل آزموناری هر آزمون پس از برگز -

 است، دریافت مرکز آزمون قابل سایت وب از که  word مربوطه فرمت در را خود سئواالت بود، خواهند موظف اساتید -

 .نمایند ارسال مناسب )یک هفته قبل از موعد آزمون( زمان درهر دانشکده   شده معرفی مسئول برای و نموده تایپ



در صورت عدم بارگذاری و یا تحویل سؤاالت توسط استاد / مسؤل درس به واحد آزمون دانشکده در موعد زمانی مقرر  -

و یا عدم تأیید سؤاالت در بازه زمانی معین، آزمون مذکور لغو و مسؤلیت عواقب آن به عهده استاد، گروه آموزشی دانشکده 

 .خواهد بود

مسئولیت تدارک رایانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت آزمون بر عهده خود دانشجو خواهد بود. بدیهی است در  -

صورتی که دانشجویی به هر دلیل امکان تهیه کامپیوتر و اتصال به اینترنت نداشته باشد ، می تواند با هماهنگی با اداره 

استفاده یا مرکز آزمون و یا یکی از مراکز مورد توافق دانشگاه کده آموزش دانشکده محل تحصیل از امکانات آن دانش

 .نماید

هر دانشکده موظف هستند نحوه شرکت دانشجویان در این آزمونها از قبیل آدرس  اطالعات کارشناسان آموزش/فناوری  -

رسانی  اطالعدانشجویان  شماره تماس برای پاسخگویی در حین آزمون را به و سایت، رمز عبور، برنامه زمانی آزمونها

 .نمایند

 دانشگاه  نیو آنال یکیالکترون یآزمون ها یجهت برگزار یو پلتفرم ها انتخاب کردهایرو -

 افزار  انیرا دیسامانه فراد

ر آنها ب یبارگذار ،یعلم ئتیه یاعضا سؤاالت توسط ارایهس از ی پکیالکترون یسؤاالت در آزمون ها یبه منظور طراح -

 .گردد یم ، واگذار دانشکده ها عهده کارشناس مرکز آزمون

 :(یرحضوریاز دانشگاه )غ ریغ یدر مکان یکیآزمون الکترون یالزامات برگزار

 .از طریق ارسال ای پی مرکز آزمون فرادید قبل انجام استامکان شرکت دانشجو در آزمون صرفا  -

 خواهد اعالمآزمون به دانشجو قبل از شروع آزمون  ستمیس قیو کلمه عبور ورود به سامانه از طر یمز کاربرر -

  شد

 .نداردشروع آزمون وجود  یدانشجو به آزمون مربوطه قبل از شروع بازه زمان یامکان دسترس -

 .مشخص باز و سپس بسته شود یو بازه زمان خیآزمون در تار -

 .به هر سوال محدود در نظر گرفته شود ییمدت زمان پاسخگو -

 .داده شوند شینما انیدانشجو یبرا یها به صورت تصادف نهیسواالت و گز -

 نیماش یاست، سامانه دارا یضرور یبه سواالت انجام محاسبات آمار ییکه به جهت پاسخگو ییدر آزمون ها -

 .وجود ندارد لی/تبلت/موبایا انهیرا ستمیحساب س نیبه ماش یبه اجازه دسترس یازین حساب بوده و


