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 1911-1011در نیمسال تحصیلی  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانمجازی آزمون های  دستورالعمل

 مقدمه:

سو و برگزاری آزمون های مجازی و اهمیت  با عنایت به گزارش موارد ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت اصول بهداشتی و ایمنی از یک

به منظور اقدامات الزم توسط کلیه مراکز مجری و برگزارکننده آزمون مجازی به شرح زیر  دستورالعملابی دانشجویان از سوی دیگر، این ارزشی

 شود.صادر می

 تعاریف:

 نام، بتث کارگیری، به به مربوط امور سامانه طراحی شده بوسیله دانشگاه مجازی است که اکثر دانشگاههای کشور از آن برای: سامانه نوید

)آدرس وب  .شود استفاده می استادان و فراگیران بین و برنامه محتوای و فراگیران بین تعامل برقراری ها، برنامه ارائه ارزشیابی، پیگیری، مدیریت،

 /https://humsnavid.vums.ac.irسایت سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: 

 افزار نرم بسته یک محصول نهایی برگزار می شود. این High stakeت که بر اساس آن آزمون های اسحرفه ای : پلتفورمی فرادیدسامانه 

)وب  .ازدس می فراهم اینترانت یا اینترنت بستر در را آنالین آزمونهای برگزاری امکان مناسب شرایطی آوردن فراهم با که باشد می وب تحت

 (/http://exama.hums.ac.irسایت سامانه فرادید: 

ط این سیستم، با سطح امنیتی مناسب و شرایزیرمجموعه فرادید است که اساتید و اموزش قادر هستند در  سیستم های: یکی از سامانه سبا

 (/http://exama.hums.ac.ir:81سبا:  استاندارد به طراحی آزمون بپردازند. )ادرس وب سایت

سامانه ای است که فعالیت های آموزشی از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد، ثبت نمره و اعتراض به نمرات ثبت شده از طریق آن  :سامانه هم آوا

 (/http://sama.amoozesh.hums.ac.ir) وب سایت سامانه هم آوا:   انجام می شود.

 تخلفات و تنبیهات -1ماده 

 قواعد عمومی تنبیهات:1-1

با توجه به اینکه فضای آزمونهای برخط، نسبت به آزمونهای حضوری، ممکن است از ضریب ایمنی کمتری برخوردار باشد، به منظور آگاهی 

نوع اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده در تخلف در این آزمونها، شایسته است مفاد مندرج در شیوه نامه اجرایی آیین نامه دانشجویان با عواقب و 

 دهندگان، اطالع مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی) به نحو مقتضی، به کلیه آزمون انضباطی دانشجویان (

ای برخط ه ه به اینکه نقض قوانین حاکم در این دست از آزمونها، باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به برونداد ارزیابیرسانی شود. همچنین با توج

 .خواهد شد، شایسته است بر حسب مورد، باالترین تنبیهات را برای تقلبات محرز در نظر گرفته شود

 :است نامه مذکور به شرح ذیل تعریف شده آیین 12این تنبیهات در ماده 

 احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو .1

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو .2

https://humsnavid.vums.ac.ir/
http://exama.hums.ac.ir/
http://exama.hums.ac.ir:81/
http://sama.amoozesh.hums.ac.ir/
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 اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو .3

 تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو .4

 وبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجوت .5

 زمون یا تکالیف مربوط به تخلفدر درس، آ 5225دادن نمره  .6

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

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

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

 ماه با احتساب سنوات 6تا  1منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  .15

 ماه بدون احتساب سنوات 12تا  6منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  .11

 ماه با احتساب سنوات 12تا  6منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  .12

 ماه بدون احتساب سنوات 18تا  13منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از  .13

 ماه با احتساب سنوات 18تا  13منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از  .14

 ماه با احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از  .15

 ماه با احتساب سنوات 24تا  18مدت چهار نیمسال یا از  منع موقت از تحصیل به .16

 تغییر محل تحصیل دانشجو .17

 تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پرداز .18

 اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی .19

 سال 5اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا  .25

 موارد و مصادیق تخلفات در آزمونهای برخط:  1-2

آیین نامه انضباطی دانشجویان، تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امکانات به نحوی که مجاز  33مطابق با ماده 

و متناسب با نوع تقلب، به (در درس یا آزمونهای مربوطه) 6نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت اموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند 

گردد. عالوه براین مطابق  محکوم می 12تا  1،به یکی از تنبیهات بندهای  6و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه بند  5تا  1یکی از تنبیهات بندهای 

در آزمونهای ( ی اصلی دهنده آزمون دادن توسط فردی غیر از آزمون(که احتمال تقلبهای قردادی  این آیین نامه انضباطی و با توجه به  35با ماده 

 .برخط باالتر از سایر آزمونهاست
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محکوم  12تا  1در آزمون مربوطه و یا یکی از تنبیهات بندهای  6چنانچه دانشجویی دیگری را به جای خود در امتحان قرار دهد، به تنبیه بند  .1

 .قابل تشدید خواهد بود 14میشود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند 

محکوم شده و در در صورت تکرار، تنبیه تا بند  12تا  1در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  .2

 قابل تشدید خواهد بود 14

 6آیین نامه انضباطی، متخلف عالوه بر محکومیت به بند  36ها در فضای برخط ، مطابق با ماده  گذاری سؤاالت یا پاسخ در خصوص به اشتراک

 .قابل تشدید خواهد بود 14محکوم شده و در در صورت تکرار، تنبیه تا بند  12تا  9به یکی از تنبیهات بندهای 

 :رخی شاخصهای عمومی تخلف به صورت ذیل تعریف میشودب

 دهنده اصلی هویت جعلی یا شرکت در در جلسه آزمون، به جای آزمونثبت نام در آزمون با  .1

 دهندگان در خارج از ضوابط برگزاری آزمون، جهت پاسخ به سؤاالت کمک به سایر آزمون .2

 تبانی با دانشجویان یا افراد خارج از حوزه .3

 ها یا فضای برخط شبکهگذاری سؤاالت و یا پاسخهای سؤاالت آزمون با سایر آزمون دهندگان همانند  به اشتراک .4

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

 )با تشخیص استاد درس)دهندگان  تشابه قابل توجه در پاسخهای تشریحی ارسالی آزمون .6

 لی آزمون دهندگانای ارسا رسانه تشابه عکسها، محتویات فایلها یا محتوای چند .7

ا دانشگاه و ی اداره آموزش مجازیهرگونه تخلف درحوزه فناوری اطالعات که در زمان آزمون به تشخیص و تائید نماینده کارشناسان فنی حوزه 

 .دانشکده رسیده باشد

 :نضباطی، به شرح ذیل بیان شده استآیین نامه ا 33ای و مخابراتی در این حوزه آزمونها، ماده  شایان ذکر است در در حوزه تخلفات رایانه

...)، سازی و ای) تغییر، محو، متوقف کردن، سابوتاژ رایانه کردن، ویروسی صورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای برخط از قبیل هک در

 ویربرداریاطالعات، ضبط صدا یا تصکردن و دستیابی غیرمجاز به  افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی افزاری یا سخت تخریب رایانه (نرم

در فضای  های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد داده های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطالعات یا

اعم از اخاذی،  فراد حقیقی یا حقوقیوب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطالعات، تصاویریا محصوالت صوتی و تصویری صفحات شخصی ا

 ها و وبالگهای غیراخالقی و ضدامنیت ملی، تهدید و غیرقانونی، تهیه سایت شنود  مشابه افشا، انتشار، ... یا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد

جاد دسترسی غیرمجاز یا اخالل در سطح هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایتهای دولتی، ارسال ایمیلهای مخرب، ای

ات هدسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخالقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبی

 .شود محکوم می15تا  4بندهای 

 .قابل تشدید است 25به نسبت سطح تأثیر تخلف، تنبیه تا بند ای باشد  که تخلف تکرار گردد یا دارای ابعاد گسترده :درصورتی تبصره
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 فرایندهای قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون -2ماده 

 آزمونها یقبل از زمان برگزار ییاجرا یندهایفرا -1-2

اشغال حجم باال در  و تراکم جادیروزها و ساعات مختلف هفته و با هدف اجتناب از ا نیآزمونها در ب یمناسب زمان برگزار عیبه منظور توز .1

 یها آزمون یبرگزار یها به سامانه مشخص اتصال همزمان کاربران متعدد در روز و ساعت لیبه دل (کشور یساخت ریز یارتباط یها شبکه

 .ردیقرار گها  دانشکده اریدر اخت دیو پس از تأئ یبررس ییاجرا تهیو در کم یها طراح آزمونها در دانشکده یجدول زمانبند (برخط

برنامه زمان بندی آزمون های پایان ترم ارسالی از  15/15/1399اداره آموزش با همکاری واحد آموزش مجازی بایستی حداکثر تا تاریخ  .2

طبق برنامه نیز جهت اطالع رسانی تحویل نمایند و آزمون ها را  یو اداره اموزش مجازدانشکده ها را نهایی کنند و به اطالع دانشکده ها 

 اجرا نماید. 1نهایی شده بر اساس فرایند ذکر شده در پیوست شماره 

؛مگر در شرایط خیلی خاص و به دستور کتبی معاون اموزش به هیچ عنوان قابل تغییر نیستاعالم شده توسط اموزش  برنامه: 1تبصره

 دانشگاه قابل انجام است.

و راهنمای دانشجویان برای شرکت در آزمون های  این دستورالعمل( 1)ماده  های تقلب قوانین و دستورالعملبرگزاری آزمون،  زمان و شیوه .3

 به نحو مقتضی توسط دانشکده ها به اطالع اساتید و دانشجویان رسانده شود. ( 4برخط )پیوست شماره 

 تاکسونومی و گرفتن سختی نظر در با و مربوطه استاد نظر به بسته سؤاالت طراحی در سؤال، هر به پاسخ دهی برای یافته تخصیص زمان .4

حداکثر  و 45حداقل ( ثانیه 45 زمان تخصیص متوسط علمی متون در چهارگزینه ای، سؤاالت برای حال عین در شود، گرفته نظر در سؤال،

 .می شود پیشنهاد )  ثانیه 65

 .نشود داده آزمونها، از دست دراین منفی نمره است بهتر دانشجویان، اضطرابی بار کاهش و برخط آزمونهای ماهیت و وضعیت به توجه با .5

 برگزاری از قبل موضوع، مؤکداً این و باشد نداشته وجود دانشجو برای شده، داده پاسخ سؤال ویرایش و ماقبل سؤاالت به بازگشت امکان .6

 .شود داده اطالع شوندگان، آزمون به آزمون

به آدرس   یواحد آموزش مجاز تیآن، وب سا راتییآزمون و تغ یدر خصوص زمان و نحوه برگزار یاطالع رسان یمرجع رسم .7

http://ehums.hums.ac.irباشد. ی/ م 

 باشد. داشته را یاز همپوشان یریشگیپ یآزمون دو درس، دانشکده موظف است برنامه الزم برا ی:در صورت همزمان 1 تبصره

کافی برنامه آزمونها از طریق نماینده دانشجویان، ارسال پیامک و یا رسانی  :بهتر است برای حصول اطمینان بیشتر از اطالع 2 تبصره

 .ایمیل، قرار دادن در وبگاه دانشکده و یا گروههای آموزشی نیز صورت پذیرد

 .عصر، تنظیم شود 14صبح الی  8ساعت  روز شنبه تا چهارشنبه، برنامه زمانی آزمونها از .8

 اند، به منظور کاهش حجم طوری فشرده بوده که بار زیادی از آزمونها همپوشانی پیدا کردهزمانبندی دانشگاه به  :چنانچه برنامه 1تبصره

 .برای آزمون، استفاده کند( 12لغایت صبح 8صرفا )پنجشنبه ترافیکی، دانشگاه بسته به شرایط میتواند بازه آزمون را افزایش داده و از روزهای 
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اینترنت، رایانه شخصی، (افزارهای الزم و اعالمی دانشگاه  افزارها و یا سخت خود به نرم دانشجو ملزم است قبل از بازه امتحانی، دسترسی .9

 .تلفن همراه، تبلت و ... را فراهم آورد

خود اطمینان  درس مربوطمراجعه کرده و و از تعریف شدن  سامانه نویدآزمون، به هر قبل از شروع بازه زمانی  ساعت 24دانشجو ملزم است  .15

حاصل نماید. مسؤلیت عدم اطالع به عهده دانشجو خواهد بوده و الزم است در صورتی که درس تعریف نشده است، از طریق آموزش 

 .دانشکده پیگیری شود

با  زمهای ال در صورت عدم دسترسی دانشجو به اینترنت یا سایر ملزومات آزمون برخط، ضروری است یک هفته قبل از آزمون، هماهنگی .11

ها نیز تمهیدات الزم را با لحاظ شرایط بیماری کرونا برای اخد آزمون حضوری در محل دانشکده  آموزش دانشکده را انجام داده و دانشکده

 .مطابق با قوانین آزمونهای برخط برای این دسته از دانشجویان، فراهم آورند

اعالمی، قبل و حین برگزاری آزمون متشکل از یک نفر کارشناس آموزش از ایجاد مرکز پاسخگویی تلفنی به مشکالت دانشجویان با شماره  .12

  .کلیه دانشکدهها، کارشناسان مرکز آزمون و کارشناسان فنی، ضروری است

 .سانی شودر :تلفنهای مرکز پاسخگویی پیش از برگزاری آزمون باید توسط دانشگاه به کلیه دانشجویان، به نحوی شایسته، اطالع 1تبصره

 افزارهای ناظر، الزم است اطالعاتی مستند از آزمون ها توسط نرم المللی و لزوم آغاز نظارت بر این آزمون وجه به تجربیات مشابه بینبا ت .13

گ آزمایی رن های از سؤاالت به عنوان سؤاالت راستی دهنده، دریافت و دست روزترین عکس آزمون دهندگان همانند تصویر کارت ملی، به

های  ای، ثبت و درج شود. از این موارد در نسخه امی خاص و مواردی از این دست برای احراز هویت دانشجو، در پایگاه دادهمورد عالقه، اس

  استفاده خواهد شد آزمونبعدی نرم سامانه آزمون برای احراز هویت و افزایش امنیت 

 از موارد ذیل در سامانه اطمینان حاصل کنند : سامانه فرادیددانشکده ها موظف هستند برای آزمون .  .14

جهت برگزاری آزمون در این سامانه، بایستی قبل از شروع بازه امتحانات، درس و استاد در سامانه سبا تعریف شده باشد. در غیر این صورت  -

 سواالت تستی استفاده گردد. MS Wordاز قالب 

ت( یآموزش بایستی فایل لیست دانشجویان در کلیه دروس مربوط به ترم جاری )از پروفایل استاد در نرم افزار هم آوا(  را بر اساس قالب )تمپل -

 ارسال نمایند.  exam@hums.ac.irروز قبل از برگزاری آزمون، به ایمیل   4نرم افزار فرادید نهایتا تا 

ز فایل سواالت تشریحی درس مربوطه را بر اساس قالب )تمپلیت( ایا تستی )از طریق نرم افزار سبا( و  اساتید بایستی خروجی فایل سواالت -

 ارسال نمایند.  exam@hums.ac.irساعت قبل از برگزاری آزمون، به ایمیل   48قبل تعیین شده نرم افزار فرادید نهایتا تا 

 ون، آزمون مربوطه را در نرم افزار فرادید ایجاد نماید.ساعت قبل از برگزاری آزم 24واحد آموزش مجازی بایستی   -

 فرایند اجرایی حین برگزاری آزمونها: 2-2

 دهندگان دقیقه بعد از شروع آزمون، مجاز به شرکت در آزمون میباشند. بدیهی است پایان آزمون برای این آزمون 15دانشجویان حداکثر تا  .1

دهنده بخواهد به سواالت آخر برسد؛ الزم است  داده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر آزمونشبیه سایرین بوده و زمان اضافی به آنها 

 .پاسخگویی سواالت اولیه را سریعتر از زمان در نظر گرفته شده برای هر سوال انجام دهد



 

6 

 

ز آزمون و سؤاالت را از دست میدهد، دهنده زمان زیادی ا دقیقه با توجه به اینکه با تأخیر آزمون 35 هایی با زمان زیر : در آزمون1تبصره

 .، کاهش یابددقیقه 5به دقیقه ورود،   15 مجوز

به صورت آگاهانه تکمیل نموده و تیک مربوط به ( 3)پیوستفرم مربوط به رعایت اصول اخالقی  موظف هستند شروع آزمون دانشجویان در .2

 .آن را در سامانه آزمون فعال نمایند

که رفتار دانشجویان را از طریق سامانه فرادید تحت نظر داشته باشند و در صورت مشاهده مصادیق تقلب  مراقبین آنالین موظف هستند .3

اسامی دانشجویان را به مرکز آزمون اعالم نمایند تا الگ آنها بررسی شود. در صورت محرز شدن تقلب، فرد یا افراد مربوطه به شورای 

 انضباطی معرفی می شوند.

و  مانند قطعی برق، قطعی اینترنت)افزاری  یی در ابتدا یا میانه آزمون به دلیل بروز مشکالت نرم افزاری یا سختر صورتی که دانشجود .4

کارشناسان مرکزآزمون تماس بگیرد و نسبت به ورود مجدد به سامانه، هماهنگی و  ...(دچار قطعی اینترنت شود، الزم است در اسرع وقت با

 .به منزله عدم شرکت در آزمون میباشد احد پاسخگو در دانشکده واطالع رسانی نماید. عدم تماس 

یزی ر حضور آنکال اساتید در حین برگزاری آزمون جهت پاسخگویی به دانشجویان برای رفع ابهام در برخی سؤاالت، ضروری است و برنامه .5

ها پیشنهاد میشود سؤاالت فاقد ابهام بوده و در  ها خواهد بود. در عین حال با توجه به محدودیت زمانی این آزمون آن بر عهده دانشکده

 .دهندگان در حین آزمون، اطالع رسانی الزم، انجام شود زمینه عدم پاسخدهی به آزمون

ون آزم برای انجامدانشجویان موظف هستند برای روز آزمون، وسیله ای که دسترسی مناسب به اینترنت داشته باشد را فراهم آورند. ) .6

 (ه جای تلفن همراه یا تبلت از لپ تاپ یا کامپیوتر رومیزی استفاده کنیدبترجیحا  مجازی

دانشجو علیرغم تالش برای ورود به آزمون، به دالیل موجه موفق به شرکت در آزمون مجازی نشود، پس از بررسی صحت  درصورتی که .7

شفاهی )با استفاده از سامانه ادوبی کانکت( برگزار می ، آزمون دانشجو یا دانشجویان مربوطه به صورت 3-2طبق بند های ماده  این موضوع

 گردد.

 فرایند اجرایی بعد از زمان برگزاری آزمونها: 2-3

گیری در خصوص وی پس از ارائه مستندات، با توجه  در صورتی که دانشجو نتواند در بازه زمانی معین در آزمون برخط شرکت کند، تصمیم .1

یوست )طبق فرایند پ معاون آموزشی دانشکده، توسط شورای آموزشی دانشکده/دانشگاه و کارگروه مربوطهبه تعدد موارد گزارش شده و نظر 

 .، صورت خواهد پذیرفت(2شماره 

ساعت بعد از آزمون درخواست آزمون مجدد خود را به همراه دلیل عدم شرکت در  24:دانشجویان مذکور الزم است حداکثر تا  1تبصره

یری گ و همراه با مستندات به اداره آموزش دانشکده خود تحویل نمایند تا در خصوص وضعیت آتی ایشان تصمیم آزمون، به صورت مکتوب

شود؛ در این حالت اداره آموزش دانشکده ضمن بررسی صحت ادعای مطرح شده توسط دانشجو، در صورت تأیید اظهارات، اقدام به برگزاری 

اعالم ناتمام نمره درس با برگزاری در اولین فرصت تا قبل از نیمسال تحصیلی بعدی، خواهد آزمون مجدد به صورت حضوری یا شفاهی و یا 

 .نمود

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

 .ظ شوددر صورت غیبت غیر موجه، طبق آیین نامه، نمره دانشجو در آزمون، صفر لحا .2
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بعد، نهایی شود. ضمناً  روز 3روز بعد از برگزاری آزمون در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت موقت و حداکثر   7 الزم است نمرات نهایی حداکثر .3

 .روز بعد از ثبت اولیه نمرات میباشد 3مهلت اعتراض دانشجو به نمرات حداکثر 

ری آزمون و یا نتیجه ارزیابی در دروس مختلف، معاون آموزشی دانشکده مربوطه در صورت وجود اعتراض از سوی دانشجویان به شیوه برگزا .4

بایستی بعد از اخذ نظرات گروه آموزشی مشکل را به همراه مستندات به اداره کل آموزش دانشگاه و کارگروه تخصصی مربوطه جهت بررسی، 

 .ارسال نماید

 .ی شودرسان نشکده به طور دقیق تعریف، و به دانشجویان در این زمینه اطالع:الزم است فرایند رسیدگی به اعتراض برای هر دا 1تبصره

 

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

ساعت بعد از  24را حداکثر استاد یا استاد مسئول هر درس، موظف است بعد از برگزاری آزمون در سامانه نوید، گزارش حضور دانشجویان  .5

 برگزاری آزمون به آموزش دانشکده ارسال نماید.

)برای تعریف لینک ادوبی کانکت(، برای دانشجویانی که  EDOدانشکده ها موظف هستند با هماهنگی استاد )برای تعیین زمان( و مسئول  .6

تاریخ و ساعت مشخص برای برگزاری آزمون شفاهی تعیین  ،در جلسه امتحان حاضر نبودند و یا به هر دلیلی کانکشن آنها قطع شده است 

 نمایند.

 واحد آموزش مجازی موظف است نتیجه ازمون های برگزار شده در سامانه فرادید را به ایمیل استاد ارسال نماید. .7

 هم آوا ثبت نمایند. اساتید موظف هستند بعد از برگزاری آزمون های مجازی )نوید، فرادید، ادوبی کانکت(، نمرات را در سامانه .8

 برنامه ارزیابی الکترونیکی دانشجو در دانشگاه تشکیالتساختار و  : 9ماده 

نفر از  2معاون آموزشی دانشکده، مسئول آموزش، یک یا ریاست دانشکده، هر دانشکده بایستی با توجه به تعداد دانشجو، کمیته آزمون متشکل از 

 ، را تشکیل دهد.IT( و یک نفر از پرسنل مسلط به EDOازمون )مسئول بی ارزیا سنجش و اعضاء هیات علمی متخصص در

 شرح وظایف این کمیته عبارتند از:

 آزمون ها التآزمون ها و تهیه بانک سوا التنظارت بر فرآیند تضمین کیفیت آزمون ها، طراحی سوا  -

 برگزاری آزمون های الکترونیکی، و اتخاذ راه کارهایی جهت حفظ امنیت آزمون  -

 بررسی آزمون برگزار شده از نظر برخورداری از معیارهای روایی، پایایی -

 اجرای دقیق دستورالعمل ارزیابی دانشجو به صورت الکترونیکی -

و در تاریخ  رسید در شورای آموزشی دانشگاه به تصویبترم جاری، برای اجرای ازمون های پایان ترم در  25/3/1399این دستورالعمل در تاریخ 

 .گردید ویرایش 13/15/1399
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 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان_نمونه چارت اجرایی آزمون مبتنی بر رایانه  :1پیوست 

 بت آزمون چهارگزینه ای در سامانه سبا یا  بت سوا ت تشری ی در 
قا   استاندارد

exam@hums.ac.irارسا  فایل خروجی به ایمیل مر ز آزمون 

ارسا  فایل اسامی دانش ویان برای آزمون ها توسط دانشکده

دریافت و بارگ اری سوا ت در سامانه فرادید توسط  ارشناسان مر ز 
آموز  م ازی

برگزارآزمون ا کترونی  با ح ور آن ین  ارشناسان سامانه مر ز آزمون و 
آنکا  بودن  ارشناسان آموز  دانشکده

شروع

دانشجو در انجام آزمون به 
مشکل برخورده است 

تماس با کارشناس آموزش دانشکده توسط
دانشجو 

اطالع به کارشناس سامانه توسط کارشناس آموزش 
دانشکده

رفع مشکل توسط کارشناس سامانه

پایان آزمون

گزارش گیری آزمون توسط کارشناس آموزش دانشکده

تحویل گزارش آزمون به استاد مربوطه توسط کارشناس 
اموزش دانشکده

پایان 

بله

خیر
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 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  _: نمونه چارت رسیدیگی به اعتراضات 2پیوست 

 

تکمیل فرم بررسی شکایات و موجه نمودن  یبت امت انی در آزمون 
ا کترونی  توسط دانش و

ارسا  فرم به مر ز آزمون ا کترونی  از  ریق پ ت ا کترونی 

بررسی فرم و ا هار ن ر توسط  ارشنا  فناوری ا  عات مر ز آزمون

ت ویل فرم به مدیر مر ز

ارسا  فرم به  ورت فیزیکی و اتوماسیون به معاونت آموزشی دانشکده

 ر  اعترا  دانش و در شورا آموز  دانشکده

شروع

آیا اعتراض دانشجو مورد تایید است 
ارسال درخواست آزمون مجدد از 

دانشکده به آموزش کل

پایان
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 3 پیوست

امل از مشکالت احتمالی ........................ با کد ملی .................................... و شماره دانشجویی .........................ضمن اطالع کتعهدنامه اینجانب 

درس  زمون برخطبرگزاری آزمونهای مانند قطع برق و شبکه اینترنت حین برگزاری آزمون، به صورت آگاهانه و داوطلبانه متقاضی شرکت در آ

و متعهد میشوم در صورت برگزاری آزمون به صورت  ................................ در نیمسال تحصیلی ............... و تاریخ ........................................میباشم

انند ونیکی هوشمند مسایل الکترو و ها تاب، جزوه، یادداشتبرخط و غیر حضوری، ضوابط و مقررات برگزاری آزمونها را در زمینه عدم استفاده از ک

گذاری سؤاالت و پاسخ آنها، کمک گرفتن از سایر افراد جهت پاسخگویی به سؤاالت، قرار دادن نام کاربری و  ، به اشتراکگوشی، ساعت هوشمند

قوانین اعالمی حاکم بر آزمون است، امتناع نموده و در هر رمز در اختیار دیگران، عبور جهت پاسخگویی به سؤاالت و هر روش دیگری که نقض 

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



 

11 

 

 راهنمای دانش ویان برای شر ت در آزمون -4پیوست  

 است تمام الزم مستقل یها دانشکده ایشود. دانشگاهها و  تیبرخط رعا یشرکت کننده در آزمونها انیدانشجو یالزم است از سو لیموارد ذ
 .برسانند ان،یمناسب به اطالع دانشجو یموارد اشاره شده را با استفاده از روشها

لعملها دستورا نی. اندینما تیوجود دارد رعا یحضور یشرکت در آزمون را مطابق با آنچه در آزمونها یموظف هستند دستور العملها انیدانشجو .1

ر د دنیآشام ایاجتناب از خوردن  آزمون، شرکت در یبرا نیدر صورت لزوم استفاده از دورب یمقررات مربوط به پوشش ظاهر تیشامل رعا

 .باشد یموجه محل آزمون و ... م ریزمان آزمون، ترک غ

اشته باشند د خود نزد گریهوشمند د یگوش ایو  انهیدستگاه را کیجهت شرکت در آزمون حداقل  شتریب نانیاطم یبرا انیبهتر است دانشجو .2

ورود  دوم جهت لهیآزمون از وس مرکز با کارشناسان یدر حال استفاده، پس از هماهنگ انهیتا در صورت بروز هرگونه مشکل در کار کردن با را

 .ندیبه سامانه آزمون، استفاده نما

اعالم  گاهدانش که توسط یشیآزمون آزما کیدانشگاه نسبت به شرکت در  یآزمونها یبرگزار میاند تا قبل از شروع تقو موظف انیدانشجو .3

از  یناش تیو مسئول ندینما شرکت یاحتمال راداتیآزمون و رفع ا یبرگزار ندیبا فرآ یینرم افزار، آشنا طیبا مح ییشده است، با هدف آشنا

 .بر عهده شخص دانشجو خواهد بود یشیدر آزمون آزما انیعدم شرکت دانشجو

 به منجر تعهدنامه، لیعدم تکم د،یو ارسال نما لیدانشجو موظف است تعهدنامه شرکت در آزمون را در مهلت مقرر و قبل از بازه آزمون تکم .4

 .عدم صدور مجوز شرکت در آزمون خواهد شد

 .کنند افتیآزمونها در یزمان ی و رمز عبور خود را قبل از شروع بازه ینام کاربر دیبا انیدانشجو .5

 رهیذخ مناسبی خود را به در جا دیرمز عبور خود اقدام و حتما رمز جد ریینسبت به تغ ،ینوبت ورود به سامانه آزمونده نیدر اول دیدانشجو با .6

 .ندینما

در فرصت  تماح ندارند، یسب دسترسمنا نترنتیو اگر به ا یامتحانات بررس ی خود را قبل از شروع بازه نترنتیا تیفیدانشجو ملزم است ک .7

 یمناسب دسترس نترنتیا ای وی افزار نرم ،یچنانچه دانشجو به امکانات سخت افزار ند؛یاقدام نما تیفیباک نترنتیا هیته نسبت به ماندهیباق

 .مطلع سازند ،یحضور آزمون شرکت در یهفته قبل از شروع بازه امتحانات، آموزش دانشکده را برا کیالزم است  ندارند،

و ... را  تتبل تلفن همراه، ،یشخص انهیرا نترنت،یادانشگاه  یخود به ابزار الزم و اعالم یدسترس ،یدانشجو ملزم است قبل از بازه امتحان .8

 .فراهم آورد

. دیحاصل نما نانیاطم خود مربوطه شدن درس فی، به پنل خود مراجعه کرده و و از تعرآزمونقبل از شروع  روز کیدانشجو ملزم است  .9

آموزش  قینشده است، از طر فیتعر یو یبرا یکه آزمون درس یعدم اطالع به عهده دانشجو خواهد بوده و الزم است در صورت تیمسؤل

 .شود یریگیدانشکده، پ

 یقطع عمواق یبرا گرید نترنتیارائه دهنده ا قیاز طر نیگزیجا نترنتیدانشجو در صورت امکان حتما امکان اتصال به ا شود یم هیتوص .15

 .داشته باشند اریدر اخت یاصل نترنتیا

 ادهراستفیاستفاده نموده وسا نترنتیدهنده از ا شود که فقط آزمون یزیر برنامه یدر زمان شرکت در آزمون به گونها گرددیم هیتوص .11

 .ندازندیب ریزمان آزمون به تأخ یرا تا انتها ینترنتیاستفاده از همان خط ا (خانواده ی)مثل اعضاکنندگان



 

12 

 

رم ن یبعد یها نسخهکه در یمناسبتر است. در صورت ،یآزمونده یبرا انهیرا یتلفن همراه وجود دارد، ول قیامکان شرکت در آزمون از طر .12

 .دیباشد اعالم خواهد گرد انهیبه استفاده از را ازیازمون صرفا ن تیامن شیافزا یبرا ریگ افزار ازمون

ژر آنها در و شار شده قبل از شرکت در آزمون کنترل یشارژ بودن باتر زانیهوشمند حتما م یگوش ایقابل حمل و  انهیدر صورت استفاده از را .13

 .دسترس قرار داده شود

و نرم  یسختافزار زاتیو سامانه آزمون اقدام نموده و از آماده بودن تجه نترنتیساعت قبل از شروع آزمون نسبت به اتصال به ا میحتما ن .14

 .حاصل شود نانیشرکت در آزمون، اطم یبرا ازیمورد ن یافزارها

 ریسا ای و دانشگاه برخط، وبگاه دانشکده، یمربوط به شرکت در آزمونها یمربوط به دستورالعملها یاحتمال راتییتغ نیاطالع از آخر یبرا .15

 .ندینما آزمونها، کنترل یبازه زمان نیشده را به طور مستمر قبل و ح یمعرف یاطالع رسان یها وبگاهها و سامانه

 .باشدیدانشگاه م یروز بعد از ثبت موقت نمرات در سامانه آموزش 3اعتراض به نمرات حداکثر  یبرا یمهلت زمان .16

 ندهینما قیآزمون را بالفاصله از طر یبرگزار نیشده در ح جادیا یمشکالت فن نیهرگونه اعتراض به سؤاالت و همچن دیبا انیدانشجو .17

 مربوطه در دانشگاه، برسانند. نیبه اطالع مسؤل یاعالم شده قبل یها سمیمکان قیاز طر ایکالس 

باید از بازبودن برنامه های شبکه اجتماعی بر روی وسیله ای که برای آزمون از آن استفاده می کنند، اجتناب نمایند، چون عالوه دانشجویان  .18

آزمون می شود. در صورت ایجاد مشکل، دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال  بر مصداق تقلب، باعث کاهش پهنای باند و اختالل در برگزاری

 مشکالت حین آزمون را نمی پذیرد.

ثانیه تنظیم می شود. لذا  115حداقل زمان توقف در هر سوال  دانشجویان توجه داشته باشند که امکان بازگشت به سواالت قبلی وجود ندارد. .19

 زمان خود را مدیریت نمائید.

توجه داشته باشند که رفتار آنها در حین آزمون توسط مراقبین آزمون به صورت آنالین کنترل می شود، در صورت مشاهده  دانشجویان .25

 به شورای انضباطی معرفی می شوند.  مصادیق تقلب، 


