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 مقدمه: -1

و در راستای ابالغ وزارت بهداشت، بحث  ،1۱ -بیماری کووید عهای حضوری در پی شیودر حال حاضر و با توجه به وقفه در آموزش

هدف آزمونهای الکترونیک حضوری و غیر حضوری، و نکات اجرایی مرتبط با آن یکی از دغدغه های حوزه معاونت آموزشی است. 

اصلی برگزاری آزمون، سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجو در راستای رسیدن به اهداف درس، به طور خاص و دوره تحصیلی به طور 

مطلوب ترین حالت آن است که متناسب با شرایط و اهداف، ترکیبی از  .تأمل و توجه کرد ،باید در همه روشهای ممکن لذا. م استعا

 اما راهکارهای در پیش رو عبارتند از: .روشها را انتخاب کرد

  روش می توان برای برگزاری از این   .حضوری با رعایت فاصله ها و دستورالعمل های ارسال شدهالکترونیکی برگزاری آزمون

 .استفاده کرد ی و علوم پایه و ...مانند آزمون های ارتقا، آزمون های جامع پرانترن آزمون های با اهمیت باال

 برای آزمون های پایانی و یا تکوینی : از این دسته آزمون ها می توان غیر همزمان غیرحضوری کییبرگزاری آزمونهای الکترون

 آزمون های تشریحی با سواالت خالقانه استفاده کرد. آزمون های کتاب باز و  و از طریق

 سواالت  و تکوینی و  از طریق برای آزمون های پایانی :همزمان های الکترونیکی غیرحضوریآزمون برگزاریMCQ, 

Matching, True &False خواهد بود.  

 تراکمی قابلتکوینی )آزمون هایی که در طی دوره برگزار می شود( و های برای دو دسته آزمون آزمون های الکترونیکی غیرهمزمان 

به عالوه این آزمون ها برای کلیه مقاطع تحصیلی نیز قابل استفاده است اما به دلیل اینکه مقطع تحصیالت تکمیلی استفاد است. 

قطع باید سطوح باالی شناختی را مورد سنجش بیشتر باید بر آزمون های تکوینی تمرکز داشته باشد و به عالوه آزمون های این م

در این مقطع آزمون های الکترونیکی غیر همزمان بیشتر قرار دهد که با آزمون های بسته پاسخ به سختی قابل ارزشیابی می باشد 

 مورد استفاده خواهد بود.

درصد نمره به آزمون پایانی اختصاص داده  73 تا درصد نمره به ارزشیابی تکوینی و 33 زشی دانشگاه، تابر اساس مصوبه شورای آمو

یر آزمونهای غ، انجام تکالیف، ارائه بازخورد به همتایان و انجام دانشجو مشارکت فعالمی شود. ارزشیابی تکوینی می تواند شامل 

 و سایر موارد به تشخیص  استاد باشد.  حضوری

 

 سامانه های برگزاری آزمون-2

 الکترونیک )نوید(:سامانه مدیریت یادگیری -1-2

  .تر ماجول آزمون نوید بیشاین سامانه بصورت کشوری مورد استفاده قرار می گیرد و دانشجویان و اساتید با آن آشنایی دارند

با هدف آزمونهای تکوینی طراحی شده و استفاده از آن برای کوئیز، آزمونهای حین دوره و آزمونهای پایان دوره برای تعداد 

 .قابل یادآوری است استفاده از نوید با توجه به محدودیتهای آن با مسئولیت استاد خواهد بود یه می شود. کم دانشجو توص
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 :در آزمون های برگزار شده اختالالتی وجود داشته که ناشی از موارد زیر بوده است 

o نوسان های ناخواسته سرعت اینترنت و مشکالت ناشی از پهنای باند 

o  به حد کافی با نحوه استفاده از این سامانهآشنا نبودن دانشجویان 

o مشکالت سخت افزاری تجهیزات دانشجو و یا آشنا نبودن دانشجو با نحوه استفاده از سیستم شخصی خود 

 : (سبا) دانشگاه برگزاری آزمون الکترونیکسامانه -2-2

 ال امکان اتص و استفاده قرار گرفته استمورد  و همچنین آزمونهای کشوری اخلی دانشگاهدر بستر شبکه د بارها این سامانه

ه  حسن این سامانه تجرب را دارد و لذا استفاده از آن در اولویت خواهد بود.  همزمان الکترونیکیبه اینترنت و برگزاری آزمونهای 

ید اندرو) همراهاز طریق گوشی امکان برگزاری آزمون استفاده مکرر از آن و آشنایی کافی دانشجویان و اساتید با آن است. 

  با این سامانه وجود دارد. نیز  (IOSو 

 

باید مجوز کمیته اجرایی را داشته  را دارند،از سامانه ای به جز دو مورد باال قصد استفاده : چنانچه دانشکده ها 1تبصره

 باشند. 

: چنانچه دانشکده برای آزمون همزمان مقاطع عمومی قصد استفاده از سامانه نوید را داشته باشد باید مجوز 2تبصره 

 کمیته اجرایی را اخذ نماید. 

با این پیشگفت  دستورالعمل حاضر به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان کلیه دست اندرکاران و ذینفعان آزمونها تهیه 

 .ارائه می شود همزمانغیر  همزمان و و در دو قسمت آزمون های الکترونیکی گردیده است

  الکترونیکی آزمون هایت یمدیر-3

 گاهدانش  های الکترونیکیآزمون تیریمد ارکان-3-1

 :داشت خواهند مشارکت ریز یساختارها دانشکده سطح در آزمونها تیریمد و نظارت یبرا

 گاهدانش یآموزش معاونت 

  اجرایی آزمونهای الکترونیکی دانشگاهکمیته 

  آموزش دانشگاه توسعهمدیریت مطالعات و  

  دانشگاه الکترونیک یونهااعضای کمیته اجرایی آزم-3-2

 بعنوان مسئول کمیته نظارت بر آزمونهای دانشگاه مسئول 

 مدیر امور آموزشی دانشگاه 

  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

  دانشگاهنماینده مدیریت مطالعات و توسعه آموزش 

  سباکارشناس سامانه 

  دانشگاه فاواینماینده 

 نماینده حراست دانشگاه 
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 (98-99سال دوم نیم) :الکترونیک همزمان از طریق سامانه سبا دستورالعمل برگزاری آزمون -4

دانشکده با رعایت  توسط 27/3/۱۱جدول آزمون های دروس تئوری و عملی بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ  (1

 تیرماه( چهارم)تا  فاصله آزمونها تهیه شود.

 می شود. ی بررس دانشکده ندهینما حضور با در صورت نیاز و زمون ها در جلسه کمیته اجرایی آزمون هاآ جدول زمان بندی (2

در صورت همزمانی تعداد زیاد آزمون، ساعت برخی آزمونها با هماهنگی با دانشکده تغییر داده می شود و جدول نهایی  (3

 همپوشانی در صورت همزمانی آزمون دو درس، دانشکده موظف است برنامه الزم برای پیشگیری ازآزمون اعالم می شود. 

 آزمون را داشته باشد. 

 (آنالین روز قبل از شروع اولین آزمون 15) بازخورد داده می شود.ن ها به دانشکده آزموجدول زمان بندی نهایی  (4

ا، ه، از طریق سامانه سمدانشکد تیمسئولبرنامه زمانبندی آزمونها به نماینده دانشجویان و همچنین کلیه دانشجویان با  (5

 سایت دانشکده و ارسال ایمیل یا پیامک ابالغ می شود.

 12دانشکده در سامانه سما ثبت شود به نحوی که توسط دانشجو در کارت آزمون قابل مشاهده باشد. )برنامه آزمون توسط  (6

 ( آنالین روز قبل از اولین آزمون

 بعد از ظهر خواهد بود.  6صبح تا  8بازه زمانی آزمونها   (7

ناس توسط کارش). درج شود در سایت دانشکده ارسال وو به ایمیل دانشجویان تهیه  راهنمای شرکت در آزمون الکترونیکی  (8

 (انجام شود.سبا سامانه 

چنانچه مغایرتی با فهرست سما به تشخیص دانشکده واجد شرایط از سامانه سما دریافت می شود، ولی لیست دانشجویان  (۱

 ساعت قبل از آزمون می باشد.  72دانشکده موظف به ارسال لیست آن دانشجویان ظرف وجود دارد، 

وری در به صورت حض با اطالع قبلی و هماهنگی الزم صورتیکه دانشجویی دسترسی به اینترنت نداشته باشد می توانددر  (13

 )یک هفته قبل از آزمون( آزمون شرکت کند.

اختصاص نام کاربری و رمز ورود به هر شرکت کننده توسط کارشناس مرکز آزمون و اطالع رسانی به دانشجو از طریق  (11

 رود با کد ملی و شماره دانشجویی()و سامانه سما

گزینه های آزمون  هم سواالت و هم طراحی سواالت توسط استاد درس؛ ترجیحا سواالت چهارگزینه ای باشد، به نحوی که (12

، «گزینه الف و ب هر دو درست است» هیچ سوالی به سوال قبل و بعد مرتبط نباشد و  قابل جابجایی باشد )به عنوان مثال

 ، جورکردنی، صحیح و غلط وسوالهای چند گزینه اینوع سواالت آزمون می تواند  البته بسته به نیاز درس نداشته باشد(.

 جورکردنی گسترده  باشد.

 72تاد ظرف و اس شودمی گذاری ردر سامانه باتوسط کارشناس مرکز آزمون  ،سواالت پس از طراحی توسط استاد مربوطه (13

 .مراجعه نماید مرکز آزمونجهت چک سواالت به  از آزمون اعت قبلس

ساعت قبل از آزمون( سواالت را تحویل مرکز آزمون ندهد و برای چک سواالت مراجعه نکند،  72چنانچه استاد به موقع ) (14

 خواهد بود. و دانشکده درس /مسئولو مسئولیت عواقب آن به عهده استاد لغوآزمون 

واالت می باشد به استاد درس سچک شود و در صورتی که ایرادی در  سامانهبا قالب سامانه سبا سواالت توسط کارشناس  (15

 بازخورد داده شود. 
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برای هر سوال حداقل زمان آزمون،  توسط استاد تعیین می گردد. و زمان آزمون مطابق با زمان آزمون های حضوریمدت  (16

 یقه به طول آزمون اضافه می شود. دق 13سوال،  53ازای هر چهار گزینه ای یک دقیقه و به 

، ولی شروع آزمون رأس باشد امکان پذیر می بیست دقیقه قبل از آزمون و ورود دانشجو به سامانه باز شدن اتاق آزمون (17

 زمان مقرر خواهد بود. 

 از شروع آزمون انجام شود.بعد دقیقه  15، به آزمون بستن درگاه ورود (18

 دانشجو به منظور انجام کنترل های الزم در حین آزمون توسط کارشناس مرکز آزمون انجام شود. IPتعیین  (1۱

ر و شماره تلفن کارشناس د در دسترس باشد همزمانبه صورت تلفنی یا  پاسخ به سواالت احتمالیکارشناس سامانه برای  (23

 .اختیار دانشجویان قرار گیرد

نشجویان در مورد نحوه کار با سامانه و مشکالت احتمالی توسط کارشناس سامانه پاسخگویی به هرگونه سؤال و یا ابهام دا (21

 انجام شود. سبا

 هر دانشجو با شرکت در آزمون مجازی متعهد می شود که به تمام اصول حاکم بر آزمون حضوری مقید و پایبند است.  (22

ور در مرکز آزمون دانشگاه برای شرکت در متقاضی حضدانشجویانی که  ،با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی (23

 آزمون آنالین هستند شرایط خاص ناشی از بیماری کرونا را می پذیرند. 

، پس از بررسی توسط مراجع ذیربط و تأیید عدم کوتاهی از سوی دانشجو، دانشکده قطع شود سامانه با دانشجو ارتباط اگر (24

تصمیم گیری الزم در خصوص برگزاری مجدد آزمون به صورت حضوری و یا اعالم ناتمام نمره درس با برگزاری آزمون در 

 نیمسال بعد اتخاذ نماید. 

م دیگری که اعال یا مسیر نماینده کالس قیطر از را مانهسا یفن مشکالت نیهمچن و سواالت به اعتراض گونه هر دانشجو (25

پس از بررسی الزم نتیجه به دانشجو اعالم  و دینما اعالم به مسئول درس/مدیر گروه/ معاون آموزشی دانشکده خواهد شد،

 شود. 

در مورد  شتریب یمنظور بررس بهمعاون آموزشی وزارت متبوع  /د۱43/533شماره  26/3/۱۱با توجه به بخشنامه مورخ  (26

 ریسا ایگذشته و  یانتخاب و با نمرات قبل )ترمها یبه صورت تصادف جیاز نتا یدانشجو، تعداد یسالمت آزمون از سو

 دانشکده یآموزش معاونت توسط تقلب، اثبات ایخواهد شد. در صورت وجود اختالف معنا دار  سهیدروس دانشجو( مقا

 .گرددمی  اتخاذ طبق ضوابط یمقتض میتصم

 روز بعد ثبت نهایی شود.  3و تا  رین آزمون در سامانه سما ثبت شودنمرات تا ده روز بعد از برگزاری آخ (27

نحوه شرکت در آزمون الکترونیک حداکثر یک هفته قبل از آزمون، ، دانشکدهدانشجو طی نیازسنجی انجام شده از طریق  (28

ن آزمو برای  محل پیش بینی شده زم باهماهنگی ال در صورت لزوم تا اعالم نماید به دانشکده حضوری یا غیر حضوری را

 . ورت پذیردصحضوری 

 که شامل شماره دانشجویی و کد ملی می باشد صورت می پذیرد. ورود دانشجو با نام کاربری و رمز ورود  (2۱
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 نوید(سامانه )از طریق  آزمون های الکترونیکی غیر همزمان-4

ولی امکان استفاده به شکل چند گزینه ای نیز  به صورت کتاب باز و تشریحی طراحی شودترجیحا  آزمونهای غیر همزمان (1

 .وجود دارد

به  تکوینی و ا اهداف ارزشیابیب عمومیو برای مقاطع  این آزمون ها بیشتر برای مقاطع تحصیالت تکمیلی برگزار گردد (2

 شکل کوئیز استفاده شود. 

می تواند از طریق آزمون غیر همزمان دانشجو نمره کل درصد از  73تا حداکثر  ،تحصیالت تکمیلی برای آزمونهای پایانی (3

سایر موارد مشخص شده توسط استاد . بقیه نمره دانشجو می تواند از حضور و مشارکت در جلسات، انجام تکالیف و باشد

 کسب شود. 

 صمشخص شده در آزمون شرکت نکنند در صورتیکه علت موجه وجود داشته باشد با تشخی یدانشجویانی که در بازه زمان (4

 د داشت.نخواهرا امکان برگزاری آزمون مجدد  ،استاد

 

 

  




