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 مقدمه

 پیشرفت و بارش است دیگری در حال گست یک بیش از هر زمانبه روش الکترون هاآموختهو ارزیابی  آموزشامروزه 

ترنتی الکترونیک و این هایوشرجای خود را به  سنتیبه روش و ارزیابی در عصر جدید، یادگیری  آموزشینوین  هایفناوری

 ناپذیرتنابجاه یک ضرورت بفراگیران  و ارزیابی نوین ارزشیابی جهت سنجش هایروشاستفاده از  ،رنتیجهد داده است.

 تعطیلرا  هادانشگاهت آموزشی و آموزش حضوری در مؤسساکه  ویروسکرونا بعد از پاندمی ویژهبهاین امر  ت.اس شده تبدیل

و دقیق ح ارزشیابی صحی ایبرو راهبردهای عملی  هاسیاستاتخاذ  روازاینیافته است. تری اهمیت و ضرورت بیشده کر

 زشآمواساسی  هایاولویتاز  ،و مبتنی بر شرایط پذیرانعطاف حالدرعینو  کارآمدو  ؤثرم صورتبهو فراگیران  دانشجویان

  .شودمیحسوب م و مجموعۀ بزرگ دانشگاه دانشجویانحفظ سالمت  که این امر کمک بزرگی به ویژهبهاست. 

لوم عدانشگاه  در الکترونیک یهاآزمون انواع برگزاری شرایط و اقدامات الزم برایدقیق حاضر با هدف تعیین  نامۀشیوه

 .است شدهو ارائه تدوین ها ونسازی این آزمارتقا و بهینهو همچنین ایجاد وحدت رویّه و پزشکی اراک 

 و مفاهیمتعاریف 

ا بست که ا ندانشجویای هاآموختهابی یاز ارز ایشیوه ،یا سنجش برای یادگیری ارزشیابى تکوینى ی:ارزشیابی تکوین

، ترممیان یهامونآزاز . شودمیانجام آنان و ارائه بازخورد و اصالح اشکاالت یادگیری  ن پیشرفت تحصیلیهدف پایش میزا

ی سیستم هاآزمونکالسی و خود هایبحثپاسخ و ودرسی، استفاده از پرسش هایفعالیت، تکالیف و هاتمرینها، کوییز

 تواندمیدرس  هرنهایی  ۀاز نمر د. بخشیکری تکوینی استفاده ارزشیاب در توانمیدر سامانۀ نوید  (LMS) مدیریت یادگیری

 .یابدبه ارزشیابی تکوینی اختصاص 

 دانشجویانی هاوختهآم یابیارز از ایشیوهیا سنجش از یادگیری، ا تجمعی )تراکمی( ارزشیابى پایانی ی نی:ارزشیابی پایا

و هدف اصلی  شودمی انجام نآنایری )دانش، مهارت و نگرش( یابی میزان یادگو اعتبار آناننهایی  یابیاست که با هدف ارز

 .است رموردنظدر درس  قبولی ۀنمرکسب یا پایان دوره  برای صدور گواهی دانشجویان تعیین صالحیت آن

رنت ریق اینتطر وب از ب مبتنی و به روش بدون کاغذ آزمونبه معنای برگزاری یک  الکترونیک آزمون :الکترونیک آزمون

 نتبکه اینترش ک مرورگر بهیاز طریق  دهندهآزمونالزم است  آنیا اینترنت دانشگاهی است که برای برگزاری ی سراسر

 ۀمانایت یا ساوارد س (ژهگذروا) عبورکلمۀ و  (اختصاصی ۀشناسنام کاربری )و با  شودوصل سراسری یا اینترنت دانشگاه 

 .پاسخ دهدامتحان  سؤاالتو به  ودش آزمون

مخفف عبارت  است وپزشکی  آموزشوزارت بهداشت، درمان و سیستم مدیریت یادگیری  ،سامانه نوید :یدسامانه نو

و  ()خودآزمون سازآزمونتمرین و فعالیت یادگیری،  هایماژول برخورداری ازاست و با « ویژه یادگیری دانشگاهی افزارنرم»
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را  دانشجویانیادگیری  یابی تکوینی در پایشو ارز دانشجویان تعامل استاد و ۀمینو پیام و ... ز (پرسش و پاسخ) وگوگفت

 .آوردمیفراهم 

. این شده است ر تهیهافزاک است که توسط شرکت فرادید رایانالکترونی آزمون سامانۀسامانۀ فرادید  سامانۀ فرادید:

ن و اشت درمازارت بهدو موزشیآنظر معاونت  تحتبر عهده دارد. این سامانه سامانه را  لکام پشتیبانی شرکت مسئولیت

 قابلیتنه کنند. این ساما استفاده آزمونبرای برگزاری  آنمجازند از  پزشکیعلوم های دانشگاهو  استپزشکی  آموزش

 دارد.عینی و استدالل بالینی را با امنیت باال  یهاآزمونبرگزاری انواع 

 الکترونیک یهاآزمونانواع 

 کنند.تقسیم می زمانهمالکترونیک  یهاآزمون و زمانهمغیر الکترونیک  یهاآزموننوع الکترونیک را به دو  یهاآزمون

و مجاز است  تواندمی دهندهآزمونهر در آن الکترونیک است که  یهاآزموننوعی از  :زمانالکترونیک غیرهم آزمون

 ۀالزم نیست همدیگر عبارتبه ؛پاسخ دهد د و به سؤاالتووارد سامانه ش شدهزمانی تعیین ۀباز متناسب با شرایط خود در

 معموالً هاآزمونع از این نو. پاسخ دهند سؤاالتسامانه وارد شوند و به به شده و اعالمدر یک زمان مشخص  دهندگانآزمون

نیز  ویانجدانشنی پایا ۀبخشی از نمر عنوانبه آنالبته امکان استفاده از  شودمیتکوینی استفاده  یهاآزمونبرای برگزاری 

گو، وگفت یادگیری، تاالر هایفعالیتتمرین،  هایماژولاز  توانمی زمانهمغیر  یهاآزمون برای برگزاری وجود دارد.

 .دکراستفاده ...  وسامانۀ نوید ی هاآزمونخود

 ۀمه زمانهمتصال امستلزم  آناست که برگزاری  الکترونیک یهاآزموننوعی از  :زمانهمآزمون الکترونیک 

به  زمانهمطور شده بهباید در زمان مشخص اعالم دهندگانزمونآ شده به سامانه است.زمان اعالمدر  دهندگانآزمون

معی استفاده تج پایانی یا یهاآزمون یبرای برگزار معموالً هاآزموند. از این نپاسخ دهآزمون  سؤاالتو به سامانه وارد شوند 

های سامانه زغالباً ا هاآزموناری این برگز برای تکوینی نیز وجود دارد. یهاآزمونبرای  آن البته امکان استفاده از شودمی

 .شودمیاستفاده  آزمون الکترونیک ۀویژ

 زمانهمالکترونیک  یهاآزمونانواع 

 هایامانهسیکی از  .شوندمیترونیک برگزار الک آزمون ۀویژ هایسامانهاستفاده از  با غالباً، زمانهمالکترونیک  یهاآزمون
 آزمون الکترونیکبه دو نوع  زمانهم الکترونیک یهاآزمون است. «فرادید» ۀسامان ،علوم پزشکی هایدر دانشگاهرایج 

 .شوندمیتقسیم غیرحضوری  زمانهم آزمون الکترونیک و حضوری زمانهم
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 یهازمونآ مرکزدر  شدهتعیین در زمان دهندگانزمونآ ۀهم آزموننوع در این : حضوری زمانهمآزمون الکترونیک 

رکت ش آزمونر د ،حت نظر کارشناسانتموجود در سایت و  هایرایانهبا استفاده از و  یابندمیحضور الکترونیک دانشگاه 

در روز و بهکافی  ایرایانه هایسیستممجهز به  الکترونیک آزمون مستلزم وجود مرکز آزموناین نوع برگزاری . کنندمی

 شگاه است.دان

. این شودمینیز گفته  جازیم، آزمون برخط )یا آنالین( یا هاآزمونبه این  :غیرحضوری زمانهمآزمون الکترونیک 

شده به المزمان اع ردهنده باید د. در این نوع آزمون، آزمونشودمیسراسری اجرا  اینترنت ۀشبکآزمون تحت وب است و در 

از هر مکان به  تواندیمدهنده ارد شود. این نوع آزمون محدودیت مکانی ندارد و آزمونآزمون و ۀاینترنت وصل و به سامان

 سامانه وارد شود و در آزمون شرکت کند.

 های برگزاری آزمون الکترونیکانواع شیوه

 تسؤاالر جلسه، یادگیری ه هایفعالیتو تکالیف و  هاتمرین :درس ۀتکلیف یا تمرین برای هر جلس ۀئارا

 نوع .شوند  حسوبمانی ارزشیابی پای ۀنتیج تمام یا بخشی از عنوانبه دنتوانمی .گو( و ..ودر فوروم )تاالر گفت دهشمطرح

یابی ارز حلیل وتدر سطح  سؤاالتست بهتر ا، کوتاه یا زیاد دهیپاسخطرح سؤاالت با زمان  جایبهبسیار مهم است.  سؤاالت

 .پاسخ دهد آنکه هر فرد از منظر خود به شود طراحی 

ا کار ی اجرای پروژه ، امکان تعریف و واگذاریمتناسب با اهداف درس :های مختلف برای یک درسعریف پروژهت

زارش، گ ۀی، تهینفرانس کالسمقاله، ک ۀبه ارائاز نمره اختصاص بخشی وجود دارد.  دانشجویانبه  در منزل()عملی و تکلیف 

ت تحصیال مقاطعدر  ویژهبهی مقاطع تحصیل ۀدر هم ارزشیابی هستند. این روشاین نوع از  هایینمونه...  و مسئلهحل 

 .استفاده استقابلتکمیلی 

 امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت :زمانهمتصویری  - های متنی، صوتی و صوتیاستفاده از شیوه

به آن  ندانشجویااسخ کوتاه و پ سؤاالتاز طریق طرح  زمانهم آنالیندرس در طی جلسات  ۀدر هر جلس دانشجویان

در  قبالًسی شما است. اگر محتوای در پذیرترامکان دانشجویانتعداد کم  های باطبیعتاً این روش در کالس .است پذیرامکان

 شجویاندانزیابی و ار سؤالپاسخ و طرح وبه پرسش تواندمی زمانهم آنالین ۀباشد زمان جلس ن قرار گرفتهدانشجویااختیار 

 .از طریق همتایان را نیز به دنبال دارد ختصاص یابد که یادگیریا

زجمله یادگیری ا تیمدیر هایسامانه ۀدر هم :(نوید ۀاز بخش آزمون سیستم مدیریت یادگیری )سامان استفاده

یزان میابی ارز برای هتر استبنوید ۀ سامان یهاآزمونوجود دارد. از بخش  الکترونیک آزموننوید امکان برگزاری ۀ سامان
  .زمان استفاده شودهمغیر صورتبهسؤاالت مرتبط با هر جلسه ان از هر جلسه با طرح دانشجوییادگیری 
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 خودآزمایی و مرور زمانهمغیر  یهاآزمونبرای برگزاری  ترجیحاًاین سامانه  از (:)ماژول خودآزمونسامانۀ نوید 

سؤاالت جایی هاببا قابلیت ج پاسخیای و چندچندگزینه سؤاالتاحی . در این سامانه امکان طرشودمیلب درس استفاده امط
. برگزار کردنیز  زمانهم طوررا به هاآزمون این توانمی دانشجویانبا تعداد کم  هایگروهوجود دارد. برای  هاگزینهو 

 .با استاد درس است در سامانۀ نوید هاآزمونمسئولیت مدیریت 
موارد ذیل در نظر  شودمیپیشنهاد د سامانۀ نوی هایمحدودیتان و نیز دانشجوی افزاریتسخ هایمحدودیتبا توجه به 

 :گرفته شود

  مناسب استترم میانخودآزمایی و یا  یهاآزمونبیشتر برای برگزاری سامانۀ نوید. 

 تنظیم نه مابه سا دانشجویان دسترسیو  آزمونبرای  تریزمانی طوالنی ۀباز ،زمانهم آزمون در صورت برگزاری
 شود.

  شود.انتخاب  هاگزینهو  سؤاالتامکان چرخش  ۀگزین،سؤاالتدر زمان طراحی 

  یهاآزمونبرای برگزاری سامانۀ نوید  آزمونبخش Open book  مناسب  زیادبا زمان دسترسی  هایبازهدر
 است.

 یاربس دانشجویان زشآمومان ول زآزمون برای ارزشیابی تکوینی و در ط ۀاین شیو :(Open book) بازآزمون کتاب

قرار ن دانشجویا و در اختیارتوان متناسب با اهداف درس سؤاالت مهم را طراحی می این روش درمهم و پرکاربرد است. 
سطح  تواندمیسازی سؤاالت در این روش شخصی به سؤاالت پاسخ دهند.باز کتاب صورتبه مجازنددانشجویان دهید. 

داشته سخ صحیح نه تنها یک پاکد کنسؤاالت را به نحوی طراحی  تواندمی. بدین معنا که مدرس یادگیری را باالتر ببرد
جای پاسخ هستدالل با ۀشد. در این روش تأکید بر شیومتفاوتی داشته با هایهای مختلف پاسخو تحلیل هاباشد و از دیدگاه

برای توان میباز ش کتابمتفاوت باشد. از رو انشجودباز برای هر  است سؤاالت صرف، اهمیت زیادی دارد. همچنین بهتر
 .دکرنهایی استفاده  ۀاختصاص بخشی از نمر

 هایکالس نظیر ،کمبا جمعیت  هایکالسبرای این روش  :تصویری زمانهمآزمون شفاهی یا کتبی آنالین 

 صورتبه زمانهم ،نالینآزی با ایجاد یک کالس مجا تواندمیمقاطع تحصیالت تکمیلی بسیار مناسب است. مدرس درس 
د. بدیهی نکبرگزار  را آزمونت در ارتباط اس دانشجویانتصویری با  صورتبه کهدرحالی سؤالشفاهی یا طرح چند  سؤال

امتحانی  ۀبرگتوانند میجویان دانشد. شونکم متصل به وب زمانهمطور به دانشجویان است در این روش الزم است همه
 تایپ کنند و بالفاصله برای استاد بفرستند. Word افزارنرمدر یا  کننداسکن  خود را

طراحی  روهیگیا تکالیف  هاوژهپردر قالب  تواندمی دانشجویانبخشی از تکالیف  :گروهی هایتعیین تکالیف و پروژه

ن شیوه ای ضمناً. ود داردوج دانشجویان بندیگروه، امکان هاپیامیادگیری و نیز  هایفعالیتدر بخش سامانۀ نوید شود. در 
 .دشوطراحی  دانشجویانی سنجش یادگیری برا تریمتنوعمشابه و سؤاالت و تکالیف غیرتا  کندکمک می
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ترکیبی  صورتبههایی باید ن، ارزشیابی دانشجویان هایتوانمندیبا توجه به تفاوت سبک و  :دانشجویانارزیابی نهایی 

رار دهد. در ق ر استادا در اختیار دانشجویانمعتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری  مختلف انجام شود تا تصویر هایاز روش
به شرح  ردگیی قرار هایی مورد ارزیابن ۀبرای نمر تواندمیدر طول نیمسال که  دانشجویان هایفعالیتاین صورت فهرستی از 

 .برسد دانشجویانزیر خواهد بود. البته الزم است مقررات از قبل به اطالع 

  کالسی هایپاسخوو پرسش هابحثمشارکت در  ویژهبهحضور و فعالیت در کالس. 

  هاآن موقعبه ۀارائیادگیری و  هایفعالیتو تکالیف و  هاتمرینحل. 

 (.ا داشته باشدر شیوع کروناقابلیت اجرا در شرایط  کهاینعملی و پژوهشی )مشروط به  هایپروژه 

 و غیره. وبینار ۀی به شیودانشجوی هایارائهیی و دانشجو هایکنفرانس 

  آن. پاسخ در طول نیمسال و در پایانوشفاهی، شامل پرسشارزیابی 

  زمانهمبرخط )آنالین(  الکترونیک آزمونبرگزاری. 

  های یادشدهروشو سایر. 

 در دانشگاه علوم پزشکی اراک الکترونیک یهاآزمون اجرایی عوامل

گاه یلی دانشتحصیالت تکم و آموزشیدانشگاه و مدیر امور  آموزشیتحت نظارت معاون  کالکترونی یهاآزمونانواع  تمام

 از: اندعبارت ترتیببهالکترونیک  یهاآزمونعوامل اجرایی  .شودمیبرگزار 

 تابعه هایدانشکدهو  آموزشی تمعاونۀ الکترونیک حوز یهاآزمونمسئول 

 الکترونیک یهاآزمون ITمسئول 

 الکترونیک یهاونآزممسئول حفاظت 

 مدیر امور عمومی مجتمع دانشگاهی

 الکترونیک یهاآزموندر  هادانشکدهو نمایندگان  آموزش ۀادار نمسئوال

 

 الکترونیک یهاآزمون عوامل اجراییوظایف 

 :نیکوالکتر یهاآزمونمسئول موارد مربوط به 

 ،هادانشکده ،زشیآمومعاونت  ۀحوز IT هایبا ایجاد هماهنگی بین واحدموظف است  الکترونیک یهاآزمونمسئول 
ا الکترونیک ر یهامونآز ۀکلی ۀمقدمات برگزاری کامل و بهیندانشگاهی مجتمع امور عمومی مدیریت واحدهای حراست و 

 به شرح زیر است: رد. اهم مواآوردفراهم 
 .هادانشکده و آموزشی ونتالکترونیک حضوری و غیرحضوری حوزۀ معا یهاآزمونامور مربوط به برگزاری  پیگیری .1
لیل ، نتایج تحآنالین یهاآزمون ۀسامان الکترونیک متناسب با تغییرات یهاآزمون ۀنامشیوهمداوم  روزرسانیبه .2

استادان و ، هادانشکده، اتفناوری اطالعواحد  هایدرخواستگرفتن  در نظربا  هاآزمون و نظرسنجی )آنالیز(
 بررسی و تصویب.جهت دانشگاه  آموزشیت به معاون آن ۀارائ و دانشجویان
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 .دانجهت ارائه به استا هادانشکدهبه  هاآزمون ۀدر سامانموجود  سؤاالتانواع  ابالغ الگوی طراحی .3
غاز تا آزمانی  ۀزسال در بانیم ( هرآنالینبرخط ) یهاآزمونجامع  ۀم جهت تهیه و تدوین برنامزانجام مقدمات ال .4

 دهم نیمسال.ۀ حداکثر هفت
 ن.ادانشجویو  به استادان آن رسانیاطالعو پیگیری  هادانشکدهجامع نیمسال در زمان مقتضی به  ۀبالغ برناما .5
تمهیدات الزم برای اجرای  بینیپیشجهت  فناوری اطالعات واحدجامع نیمسال در زمان مقتضی به  ۀابالغ برنام .6

 .و اعالم موارد مقتضی جهت پیگیری هاآزمونموفق 
 .جهت اجرا هادانشکده برای( آنالینبرخط ) یهاآزمون جامع راهنمای ۀئو اراین وتد .7
 درج درجهت  هادانشکده به آنغ و ابال( برای استادان آنالینبرخط ) یهاآزمونجامع راهنمای  ۀتدوین و ارائ .8

 رسانی به استادان.و اطالع مربوط به امتحانات مکاتبات
جهت  هادانشکدهه ب آنغ و ابال دانشجویان( برای آنالینرخط )ب یهاآزمونجامع راهنمای تدوین و ارائۀ  .9

 از طریق سایت اینترنتی و ... . رسانیاطالع
ارتقای دف هبا  آنرسانی و تکمیل روزبهو اعالم موارد الزم جهت  آنالین یهاآزمونۀ سامان پایش منظم و دقیق .10

 .آنسامانه و بهبود عملکرد 
 ن.دانشجویا تردقیق ارزشیابی بهتر و برای هاآزمونسازی جمله کیفیاز هاآزمونارتقای  تالش در جهت .11
 .هاآزمونو استادان با هدف ارتقای  هادانشکدهات پیشنهادی از یپیگیری دریافت نظر .12
ل تحلی ارسال گزارش: دریافت و هادانشکده نمایندگانو  هاآزمونو کارشناسان  فناوری اطالعات واحدبا همکاری  .13

تایج نجهت تحلیل  هاانشکدهدپزشکی دانشگاه و  آموزش ۀوسعبه مدیریت مرکز مطالعات و ت هاآزمونل کام (آنالیز)
فرایند دریافت  ،هامونآز ۀو ارتقای سامان روزرسانیبهدر صورت ) .هاآنو ارتقای  هاآزمون برای اصالح فرایند هاآنو بررسی 

 .(یابدمیرتقا به ارسال خودکار ا هاآزمون( آنالیز)گزارش تحلیل 

گزارش  ارسال: دریافت و هادانشکده نمایندگانو  هاآزمونو کارشناسان  فناوری اطالعات واحدبا همکاری  .14
جهت  هاهدانشکدگاه و پزشکی دانش آموزش ۀوسعبه مدیریت مرکز مطالعات و ت هاآزموناز  دانشجویاننظرسنجی 

 هاآزمون ۀنو ارتقای ساما روزرسانیبهدر صورت ) .هاآنو ارتقای  هاونآزم برای اصالح فرایند هاآنتحلیل نتایج و بررسی 

 (.یابدمیبه ارسال خودکار ارتقا  هاآزمونفرایند دریافت گزارش نظرسنجی 

د ک و فراینالکترونی هاینآزموانواع  درزمینۀ هادانشکده آموزشپیگیری توانمندسازی استادان و کارشناسان  .15
 .هاآنبرگزاری 

 ادشده به عمل آورند.همکاری الزم را در موارد ی اندموظف های الکترونیکاجرایی آزمون اموراسان کارشن .16
 گاه.میلی دانشتحصیالت تک و آموزشیو مدیر امور  آموزشیطبق دستور معاون  هاآزمونط به انجام سایر امور مربو .17

 

 :الکترونیک یهاآزمون ITمسئول موارد مربوط به 
 والکترونیک )حضوری  یهاآزمون ۀکلیبرگزاری  ۀدرزمینالکترونیک  یهاآزمونئول با مس الزمهمکاری  .1

 غیرحضوری(.
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وازم و الش در جهت تجهیز لونیک و تالکتر یهاآزمونمرکز  افزارینرمو  افزاریسختامور و انجام پیگیری  .2
 .هاآن افزارینرمرسانی روزبه

 .دانشجویان، استادان و هاهدانشکدبرای  هاآزمونهمکاری در تدوین راهنمای  .3
 .و استادان هادانشکدهبه  سؤاالتالگوی طراحی انواع  ۀهمکاری در ارائ .4

ت و مستندا سؤاالتیافت جهت درت مقدما بینیپیشالکترونیک شامل  یهاآزمون ایشبکه –انجام امور فنی  .5
 ،موقعبهو برگزاری  بندیزمان ۀطبق برنام هاآزمون ۀو مستندات در سامان سؤاالت، بارگذاری هادانشکده از هاآزمون

 .شدهاعالمجامع  ۀطبق برنام هاآزموندقیق و کامل 

 .هادانشکدهتادان و ، اسدانشجویانبرای  آزموندر طول زمان برگزاری  هاآزمون ایشبکه –پشتیبانی فنی  .6
 .مونآزاز برگزاری هر  سو استادان بالفاصله پ هادانشکدهدر  ربطذیبه مراجع  هاآزمونارسال نمرات  .7
 .ربطیذجع به مرا جهت ارائه هاآزمون( و نظرسنجی آنالیزدریافت و ارسال نتایج تحلیل ) درزمینۀهمکاری  .8
 ورند.آالزم را در موارد یادشده به عمل و اقدامات همکاری  اندموظف ITکارشناسان واحد  .9

 .انجام سایر امور مرتبط .10

 :هادانشکدهمربوط به  موارد
و  رونیک )حضوریالکت یهاآزمون ۀبرگزاری کلی ۀدرزمینالکترونیک  یهاآزمونی الزم با مسئول همکار .1

 .غیرحضوری(
 .امتحانات جامعزیری جهت برنامه ابالغیطبق الگوی نیمسال امتحانی  ۀارائه برنام .2
 پایان نیمسال. یهاآزمونجامع  ۀپیگیری دریافت برنام .3

 .ندانشجویادان و ااست، آموزشی هایگروهبه نیمسال ات امتحانۀ برنام موقعبه رسانیاطالع .4
وری در و موارد ضر سؤاالتی شامل الگوی طراحدان ااستالکترونیک به  یهاآزمونجامع راهنمای  رسانیاطالع .5

 .و موارد مرتبط سؤاالتفایل  ۀطراحی و ارائ
 .نویادانشجبه )حضوری و غیرحضوری( الکترونیک  یهازمونجامع آراهنمای  رسانیاطالع .6
 .طور مجزابه آزمونهر درس /  دانشجویانفایل مشخصات  سازیآماده .7
 .سامانه ؤاالتسطراحی استاندارد تطبیق با الگوی  ازنظر هاآنان و کنترل استاد از سؤاالت دریافت .8
 ریق مقتضی.ز طا ITبه واحد  (و ... دانشجویان)لیست  هاآزمونو مستندات  سؤاالتو استاندارد ارسال فایل نهایی  .9

روز مانده به تاریخ  5تا ثر حداک IT در سامانه توسط همکاران واحد هاآزمونندات تو مس سؤاالت بارگذاریپیگیری  .10
 .آزمون هربرگزاری 

 .موقعبهرگزاری بودن امتحان برای ب آمادهو  هاآزمونو مستندات  سؤاالتکسب اطمینان از بارگذاری  .11

 .برگزاریها در زمان پشتیبانی کامل آزمون .12

اهند انشکده خود ۀآموزش/ نمایند ها همکاری الزم را با مسئولآزمون ها درزمینۀکارشناسان آموزش دانشکده  .13
 .داشت

 انجام سایر امور مرتبط. .14
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 :تادانوط به اسمرب موارد
 .استادان ویژۀالکترونیک  یهاآزمونمطابق با راهنمای  هاآزموننجام امور ا .1
 دانشکده آموزشبه  هانآفایل  ۀارائو سؤاالت سامانه  طراحی استاندارد الگوی بق باامتحانی مطاسؤاالت طراحی  .2

 .شدهاعالم بندیزمانۀ طبق برنام
 صاصول ترم اختطدر  دانشجویانترم را به ارزیابی تکوینی یا مستمر پایان ۀبخشی از نمرتادان اس شودمی توصیه .3

در  شده در طول ترمارائه یهاآزمونالیف و کل را برای تکۀ از نمر توانند قسمتیمیتادان دهند. برای این منظور اس
 .دهند اختصاص LMSۀ سامان

و « و ب الف»، «گزینه صحیح است هر دو»، «کدامهیچ»، «موارد ۀهم» هایگزینهاز  ایچندگزینهطراحی سؤال  در .4
 ، الف و ب، ب وموارد ۀ، همکدامهیچ» هایگزینهبا  سؤاالتی طراحی طورکلیبهشود. خودداری  هانموارد مشابه آ

چرخش  ی، امکانهایگزینهن یچناز  است. در موارد بسیار استثناء در صورت استفاده ممنوع «ج، یا هر دو مورد دیگر
 .شود غیرفعالباید  هاگزینه

 استفاده ... ز ومیی مثل می اضافبرای تایپ اعداد از کاراکترها ...، حسابداری وو احتماالتدر سؤاالت مربوط به آمار  .5
 صورتبه  دانشجویان ۀدر صفح نمایش در هنگامشود تا  پیتا 235000086مثالًساده  صورتبهد و اعداد شون

 .نمایش داده نشود ریختههمبه
 موزشآبه  ؤاالتسه با فایل سامانه همرا سؤاالتکلید  استاندارد الگوی امتحانی مطابق باسؤاالت  کلیدفایل  ۀارائ .6

 .شدهاعالمبندی زمان ۀق برنامدانشکده طب
 دانشکده. آموزش ۀاداریا  IT واحداز  آزمونپیگیری دریافت نتایج  .7
ه یکپارچو  سؤاالت متد، استاد مسئول درس موظف به تکمیل فرشونمیچند استاد برگزار با دروس مشترک که  در .8

 . دانشکده استآزمون  ادارۀبه  هاارائه آن وها آنکردن 

ی سؤاالت استفاده طراح یبرا Blue print برای افزایش روایی آزمون از جدول مشخصات آزمون شودمی هیتوص .9
 .شده داشته باشندتوزیع مناسبی از مباحث تدریس شدهطرحسؤاالت  دیگرعبارتشود. به

 جود دارد.سامانۀ فرادید و و موارد دیگر در ، تشریحیایچندگزینهانواع سؤاالت  طراحیامکان  .10

 :هاآزمونحفاظت مسئول وط به مرب موارد
 .سؤاالتگی حفظ محرمانو  هاآزمونایمن  برگزاریالکترونیک برای  یهاآزمونهمکاری با مسئول  .1

 .و شبکه ای ایرایانه –فنی  در بعد اجرایی و آزمونالکترونیک از بعد امنیت  یهاآزموننظارت بر فرایند  .2
 .یحضور الکترونیک یهاآزمونزاری برگمربوط به به امور  بخشینظم ۀدرزمینهمکاری  .3

 مربوط به حوزۀ امور عمومی: موارد
رفیت ظرونیک با زمون الکتفضای مناسب جهت ایجاد مرکز آ ازجمله تامین هاآزموندر امر برگزاری  مساعدت الزم .1

 .الکترونیک حضوری هایآزمونبیشتر جهت برگزاری 
 .(غیرحضوریحضوری و الکترونیک ) یهاآزمون بهمربوط  افزاریسختو تجهیزات  موردنیازتهیه وسایل  .2
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 از.ر صورت نیدف واحدهای مختل از هاآزمونمربوط به حضور نیروهای پشتیبان فنی  امور اداری تسهیل .3

 :دانشجویانمربوط به موارد 

از  لقب دیبا ندانشجویاست و ا دانشجویانشما  ۀتماماً بر عهد ن،یآزمون آنال افزاریسخت زاتیکردن تجه فراهم .1

جهت  هاآنودن بز آماده او  ندخود اقدام کن زاتیو تست تجه یساز، نسبت به آمادهشروع بازۀ زمانی امتحانات

 .دیابن نانیاطماتصال به اینترنت 

 ای انهیاز را شودیم هیتوص یول د؛نه کناستفاد یگوش ایتاپ، تبلت لپ انه،یآزمون از را یبرا دنتوانیم دانشجویان .2

تبلت  تاپ، موبایل،ستگاه دیگر مانند لپهنگام آزمون حداقل یک د دانشجویان شودمی هیتوص .ندده کنتاپ استفالپ

اسان مرکز با کارشن ماهنگیهرگونه اختالل در دستگاه اول، پس از ه و ... نزد خود داشته باشند تا در صورت بروز

 کنند.آزمون استفاده  ۀدوم جهت ورود به سامان ۀآزمون از وسیل
افت از دری)قابل حضوریغیرحضوری و الکترونیک  یهاآزمون دانشجویان درزمینۀراهنمای جامع باید  شجویاندان .3

 شکدۀ محل تحصیل خود( را مطالعه و بر اساس آن اقدام کنند.دان اینترنتی تسای
 دد و پایبنمقیها زمونحاکم بر آو ضوابط به تمام اصول  دنشومیبا شرکت در آزمون مجازی متعهد  دانشجویان .4

 .دنباش
های زمونآ ردو  دنوشارد وسامانه به نام کاربری و رمز ورود خود با  شدهاعالمساعت  رأس ندامکلف دانشجویان .5

 مربوط به خود شرکت کنند.
 رسد.یمو به پایان شود میمشمول آن آزمون در یک ساعت مشخص آغاز  دانشجویانهر درس برای تمام  آزمون .6
 دیهی استهد بود. بخوا اندانشجویخود  ۀانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت آزمون بر عهدتدارک رای تیمسئول .7

د، الزم داشته باشنبه اینترنت  و اتصال یا وسیلۀ مناسب دیگررایانه  ۀبه هر دلیل امکان تهی یدانشجویکه درصورتی
سبت به نهد تا دالع حصیل خود اطمحل ت دانشکده آموزش ۀقبل از شروع آزمون به ادار یک هفتهاست حداقل 

به سایر مشا جویاندانشآزمون برای این دسته از  شرایط برای ایشان اقدام شود. حضوریآزمون تأمین شرایط 
 .خواهد بود دانشجویان

ر دیق تأخیر شت. مسلماً دقاورود به سامانه را خواهند دا ۀپس از شروع آزمون اجاز قهیدق 5حداکثر تا  دانشجویان .8
 ۀمنزلبهآزمون  ۀرود به ساماندر و قهیدق 5بیش از  ریتأخ .کل آزمون کسر خواهد شد زمانمدتبه آزمون، از ورود 

 .در آزمون است دانشجوعدم شرکت 

عی برق، )مانند قط افزاریسختیا  افزارینرمآزمون به دلیل بروز مشکالت  ۀی در ابتدا یا میاندانشجویکه یدرصورت .9
و  گیردبمون تماس رکز آزچار قطعی اینترنت شود، الزم است در اسرع وقت با کارشناسان مد...(  قطعی اینترنت و

ی از سوترنت رسانی قطعی اینمجاز برای اطالع زمانمدت. حداکثر ، اقدام کندسامانه نسبت به ورود مجدد به
ا کارشناسان مرکز ب دانشجویانتماس  است. عدمبعر از شروع آزمون  قهیدق 5آزمون  انبه کارشناس دانشجویان

 .عدم شرکت در آزمون است ۀمنزلبهآزمون 
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ز ورود به نت و(... اطعی برق، قطعی اینترق)مانند  افزاریسختیا  افزارینرمکه به دلیل بروز اشکاالت  یدانشجویان .10
 24داکثر تا حزم است شود، الامکان ورود مجدد به سامانه در زمان مناسب برای ایشان فراهم ن آزمون بازمانند و یا

مراه با مکتوب و ه صورتبهرا به همراه دلیل عدم شرکت در آزمون  آینده درخواست آزمون مجدد خود ساعت
ین حالت شود. در ا گیریتصمیمایشان وضعیت  تا در خصوص دهنددانشکده خود تحویل  آموزش ۀمستندات به ادار

با  نانآید اظهارات صورت تأی ، دردانشجویانط توس شدهمطرحدانشکده ضمن بررسی صحت ادعای  آموزش ۀادار
ت صور در .دکر اهداقدام به برگزاری آزمون مجدد خوهماهنگی مسئوالن دانشکده و در صورت کسب مجوز الزم 

 :، رعایت موارد ذیل الزامی استدانشجویانبرگزاری آزمون مجدد برای 

 بود در این آزمون با آزمون پیشین متفاوت خواهد شدهطرح تسؤاال. 

  دتشریحی یا شفاهی برگزار خواهد ش صورتبهآزمون مجدد بسته به نظر استاد. 

  د شددانشکده برگزار خواه آموزشۀ حضوری و تحت نظارت مستقیم ادار صورتبهاین آزمون. 

 گرددیمابالغ  دانشجویاندانشکده با هماهنگی استاد به  آموزش ۀزمان آزمون مجدد، توسط ادار. 

 مونآزکلی  قوانین

 ۀمانسادر وب و  در بستر دانشگاه علوم پزشکی اراکبرخط )آنالین( الکترونیک  یهاآزموندر حال حاضر  .1

. شودمیاجرا  «ادیدبرخط )آنالین( فر یهاآزمون ۀسامان»از طریق  دانشگاه (آنالین) برخط یهاآزمون

ایمن ی برگزار لیتو قاب استشکی پز آموزشدرمان و  ،وزارت بهداشت آموزشینظر معاونت  تحتفرادید ۀ سامان

 دارد.استدالل بالینی را عینی و  یهاآزمونانواع 

ناپیوسته و  کارشناسی ،کارشناسیمقاطع  دانشجویان (تئوریی )نظردروس  ۀکلی 1400-99در نیمسال اول  .2
 دانشجویان یهاآزمون .هد شدبرگزار خوا زمانهممجازی برخط )آنالین( غیرحضوری یا  صورتبهعمومی دکترای 

 تواندمیکده گروه و دانشاستاد، مدیر توجه به نظر  با Ph.Dی تخصصی امقاطع تحصیالت تکمیلی و دکتر
ژه ویدئوکنفرانس )وی صورتبهصورت برگزاری آزمون  در .برگزار شود (آنالینبرخط ) حضوری یا صورتبه

فاهی شاز روش آزمون  تواندمی ودمربوطه طبق صالحدید خ تحصیالت تکمیلی(، استاد هایدوره دانشجویان
 .استفاده نماید

 .کلی هر آزمون با توجه به تعداد سؤاالت و نوع سؤال تعیین خواهد شد زمان .3

قابل تنظیم خواهد  هیثان 60تا حداکثر  هیثان 30پاسخ، بین حداقل ای و بستهچندگزینهگویی به سؤاالت پاسخ زمان .4
کل آزمون با توجه به  زمان .، با توجه به نظر طراح سؤال تعیین خواهد شدگویی به سؤاالت تشریحیپاسخ زمان .بود

برگزاری هر آزمون ضریب از  پس. و تنظیم خواهد شد بندیجمعسؤاالت به مجموع شده اختصاص داده هایزمان
ب ضری و 75%از  که ضریب دشواری بیشتر التیسؤامحاسبه خواهد شد. تمام  در سامانه التسؤایز سختی و تم

نتایج  .شوندمیسال بعدی بازنگری اد از آزمون حذف و یا در نیمز کمتر از صفر داشته باشند، طبق صالحدید استتمی
ها تحت نظارت مدیریت مرکز دانشکده EDOتوسط واحد  دانشجویانو نظرسنجی  تحلیل )آنالیز( سؤاالت
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 هاآزمونی و کیفی برای ارتقای کمّها آناز دریافت و پس از بررسی، مطالعات و توسعۀ آموزش پزشکی دانشگاه 
 .استفاده خواهد شد

 د.خواهد بو قابل تنظیم یهثان 50الی  ثانیه 30به نوع سؤال از  هگویی به هر سؤال تستی چهارجوابی بستپاسخ زمان .5
 .شودمی عیینحد و ساعات تدریس تمحتوا، میزان وا بر اساس ایچهارگزینهتستی  یهاآزمونو زمان  هاسؤال تعداد

 دقیقه 15دروس نیم واحدی:  امتحانزمان برای  حداکثر 

 دقیقه 25دروس یک واحدی:  حداکثر زمان برای امتحان 

 دقیقه 40واحدی:  5/1دروس  حداکثر زمان برای امتحان 

 دقیقه 55واحدی:  2دروس  حداکثر زمان برای امتحان 

 یقهدق 10ساعت و  1واحدی:  5/2دروس  حداکثر زمان برای امتحان 

 دقیقه 25ساعت و  1واحدی:  3دروس  حداکثر زمان برای امتحان 

 دقیقه 40ساعت و  1واحدی:  5/3دروس  حداکثر زمان برای امتحان 

 ساعت 2 :باالترواحدی و  4دروس  حداکثر زمان برای امتحان 

  است. قابل افرایش هاآزموناین  موارد استثنایی با نظر استاد و مدیر گروه زماندر 
 د خواهد بود.استا ۀبر عهدبیشتر از چهارگزینه و ...  تستی سؤاالتسایر انواع  زمانمدتتعیین  .6

و برای  هقیدق 2ثر غلط حداک وپاسخ یا صحیح ، کوتاهایچندگزینهپلتفرم آزمون، حداکثر زمان توقف در هر سؤال  در .7

 هر سؤال، قف درام زمان توبسته به نظر استاد تنظیم خواهد شد. بدیهی است پس از اتم هر سؤال تشریحی،

اهد مون کم خوز کل زمان آزادر هر سؤال  مورداستفادهشد. زمان  خودکار سؤال بعدی نمایش داده خواهد صورتبه

می  پایان بهدقیقه  10:30و  آغاز 10عت سا رأس قهیدق 30و  سؤال 30 ایچهارگزینهآزمون : مثالعنوانبه .شد

مدیریت  ایگونهبهید زمان توقف خود در هر سؤال را با دانشجویان(. هیثان 60ل طور میانگین برای هر سؤا)به رسد

 30ست را در سؤال نخ دنتوانمی ندانشجویابنابراین  ؛دنپاسخ ده هاسؤال به تمام قهیدق 30 زمانمدت درکه  کنند

 ازحدبیش هیثان 30)  هیثان 90سؤال دوم را در کنند، ذخیره را  سؤال آناز حد میانگین  هیثان 30و پاسخ دهد  هیثان

 .وجود ندارد هینثا 120با این توضیح که امکان توقف در هر سؤال بیش از . دنپاسخ ده (سؤالآن میانگین 

 ه سامانهباین مهلت  از انقضایپس  شود. واردبه سامانه  تواندمیوع آزمون رش بعد ازدقیقه  5اکثر تا حد دانشجویان

 .ندارد وجودن امکان افزایش زمان آزموبا تاخیر دانشجو به سامانه،  در صورت ورود .شودمیبسته 

 .بود خواهد صرع 17صبح تا حداکثر ساعت  8ساعت  ازسامانۀ فرادید در  هاآزمونۀ روزانزمانی  ۀباز .8

ا ب تواندمی نداشته باشد را مجازی نآزموجهت شرکت در  افزارینرمو  افزاریسختامکانات  یدانشجوی کهدرصورتی .9

رونا ک بیماری ن شرایطو هماهنگی الزم با دانشکده مربوطه و با پذیرفت آزمون(یک هفته قبل از ) اطالع قبلی

ایاب و  و، تغذیه وابگاهخ خدماتدانشگاه  درصوت امکان .الکترونیک حضور یابد آزمونمرکز حضوری در  صورتبه

 را تأمین خواهد کرد.دانشجویان این گروه از ذهاب 
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بری و کار نام د.شخواهد ه رساند آنانبه اطالع  هاآزمون شروعیک هفته قبل از  دانشجویان ی و رمز عبورکاربر نام .10

منیت ی ارتقای او برات لزوم . در صورخواهد بود یدانشجویشامل کد ملی و شماره  ترتیببه دانشجویان رمز عبور

 .شودمی رسانیاطالعتعیین و  دانشجوآزمون، رمز ویژه برای هر 

، به هازمونآمان برگزاری زفناوری اطالعات موظف هستند در و کارشناسان  هادانشکده آموزشپشتیبان  کارشناسان .11
 کنند.اقدام  هاآنپاسخ دهند و برای رفع مشکالت  دانشجویانتلفنی  هایتماس

صورت بهها هنت و گزیسؤاال به عبارت دیگر، سامانه فعال خواهد بود. در ی آزمونهاگزینهو  سؤاالتسازی تصادفی .12
 .د نداردال قبل وجوبرگشت به سؤ و پس از عبور از هر سؤال، امکان شودمیظاهر  تصادفی برای دانشجویان

 تواندمی باشد هنزد را اتمام ۀدکم کهدرصورتید، وبه هر دلیلی از صفحه کاربری خود خارج ش دانشجویان چنانچه .13
ن واجرای آزم پلتفرمابراین، بنادامه دهد؛قبلی  هایپاسخرا با حفظ  نآزمو وارد شود و آزمون نۀسامادوباره به 

که قطعی رخ داده است  ایمرحلهاز همان  دنتوانمی دانشجویانکه در صورت قطع شدن اینترنت  است ایگونهبه
 .دنوارد آزمون شو مجدداً

کتبی به  صورتبهموضوع را باید شرکت کند،  غیرحضوری آزمونبه هر دلیلی نتوانست در  دانشجوی چنانچه .14
 د.اعالم خواهد کر دانشجودانشکده اطالع دهد و دانشکده موضوع را بررسی و نتیجه را به 

 ندانشجویا ۀعهد ربؤال هر س ربوط بهمبه هر سؤال با رعایت حداکثر زمان مجاز  دهیپاسخزمان برای  مدیریت .15
 .است

نجامد، بیبه طول  قهیدق 15انشگاه رخ دهد که کمتر از که در حین اجرای آزمون، اختاللی از سمت دیدرصورت .16
 .به زمان کل آزمون اضافه خواهد شد شدهیسپردقایق 

نجامد )نظیر ه طول بیب قهیدق 15که در حین اجرای آزمون، اختاللی از سمت دانشگاه رخ دهد که بیش از یدرصورت .17
آتی از  ساعت 72ن حداکثر در آزمان اجرای مجدد  و گرددمیکل آزمون لغو  ،اینترنت و ...( خرابی سرورها، قطعی

 .خواهد رسید دانشجویاندانشکده به اطالع  آموزش ۀطریق ادار
 .دم خواهد شانجا دانشجویانتلفن همراه  به هویت از طریق ارسال پیام کوتاه تأیید ،امکاندر صورت  .18
 .داردنوع آزمون وجود زمانی شر ۀبه آزمون مربوطه قبل از شروع باز دانشجویانامکان دسترسی  .19
زگشت به با و پس از پاسخ امکان شودمیکه هر سؤال در یک صفحه نمایش داده  است ایگونهبهپلتفرم آزمون  .20

 .سؤال قبلی وجود ندارد
 .وجود ندارد دانشجویان یبرا Refresh و Back در پلتفرم آزمون امکان بازگشت به عقب .21
و امکان  شودمیرقابل اجرا غی رایانه هایبرنامه تمام ،آزمون ر حیند ،آزمون فرادید ۀامکانات سامان بر اساس .22

Copy-paste ،ندارد وجود آزمون ۀاز صفح برداریعکسو جو در بستر اینترنت وجست. 
 .رعایت شود مسؤاالت تا حد امکان سطوح باالی تاکسونومی بلودر طراحی  .23

 .منفی نخواهند داشت ۀنمر آزمونهای پایان نیسمال،  .24
 پاسخ خود را ه سؤاالت تشریحی،بطراحی شود که فراگیر قادر باشد برای پاسخ  ایگونهبهآزمون باید  رمپلتف .25

 د.را در محل پاسخ بارگذاری نمای آن و تصویر کند نویسدست
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 هنیگز 9 تا 2 بین تواندمیؤال سهر  سامانه،تستی را دارد. در این  یهاآزمونانواع قابلیت برگزاری  سامانۀ فرادید .26
 .باشدنیز  ... شامل عکس و فیلم و تواندمی سؤال و گزینه وداشته باشد 

 ات سامانه شامل موارد زیر است:امکانبرخی  سامانه: هایقابلیت .27

  های جورکردنیآزمونامکان برگزاری (Extended Matching Questions ا یEMQs،) 

  کلیدی هایویژگیهای آزمونامکان برگزاری (leobpr features key یا KFP )، 

  ساز مدیریت مشکلسیستم شبیهامکان برگزاری (Patient management Problem یا PMP)، 

 بیمار ۀتصاویر مرتبط با فرایند ادار ارگذاریامکان ب، 

  فیلم، صوت و...( در متن سؤاالت ایرسانه یهارائه فایلاامکان(، 

 و ساعت زمان برگزاری آزمون در قالب تاریخریزی امکان برنامه، 

  گویی به هر سؤالزمان برای پاسخمدتتعیین، 

  بندی سؤاالتشاخهامکان، 

 سؤالیا کاهش میزان اهمیت و بارم  افزایش، 

  صورت بهبرای هر سؤال  گوییپاسخعدم  ۀغلط و نمر ۀانتخاب گزین ۀصحیح و نمر ۀگزین ۀنمرتعیین
 متفاوت،

 دو گزینه در یک سطریا  ها در هر سطر، همه در یک سطر ونمایش گزینه ، 

 هاسؤال و یا در گزینه امکان نمایش عکس و فیلم در ، 

 تصادفی صورتبهها گزینهو نمایش سؤاالت  امکان، 

  سیستم حسابماشینامکان استفاده از،  

 امکان تغییر نمره و یا ارفاق نمره پس از برگزاری آزمون، 

 امکان درج منبع سؤال،  

 روزرسانی سامانه.و بهدانشگاه ز و موارد دیگر با توجه به نیا 

 (فرادیدآنالین دانشگاه ) یهاآزمون ۀآدرس سامان

 https://azmoon.arakmu.ac.ir  دانشگاه:در سایت  (فرادید)آنالین  یهاآزمون ۀآدرس سامان

 دارد. اه قرارگورتال دانشپاصلی ۀ ( در پایین صفحفرادیدبرخط )آنالین( دانشگاه ) یهاآزمون ۀسامان لینک دسترسی به
 

 (یدنودانشگاه ) مجازی آموزش ۀآدرس سامان

 /https://arakmunavid.vums.ac.ir :دانشگاهسایت در سامانۀ نوید آدرس 
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 د.رار دارقاصلی پورتال دانشگاه  ۀ( در پایین صفحیدمجازی دانشگاه )نو آموزشۀ سامان لینک دسترسی به

موزشی آمعاونت  هت تصویب بهجو خواهد شد روزرسانی به ،و امکانات سامانه نیمسال متناسب با شرایط نامه در هراین شیوه
 دانشگاه ارائه خواهد شد. 

ه بهای الکترونیک مربوط مونآزراهنمای  لکترونیک،اهای مسئول آزمون. انتشار استابلنامه غیرقشیوهاین نسخۀ کامل 
ها درخواستتن ا در نظرگرفطبق نیازسنجی و بنامه و یوهشاس این را در هر نیمسال، بر اس ها، استادان و دانشجویاندانشکده

 ها قرار خواهد داد.یه و برای انتشار در اختیار دانشکدهته ،شرایطو 

و وزشی ت امور آممدیریی اجرا به دانشگاه تصویب شد و برا آموزشیشورای  ... جلسۀ شمارۀتاریخ ... در در نامهشیوهاین 
رایی و عوامل اج هادانشکده ۀپزشکی دانشگاه و کلی آموزش ۀو توسع مطالعاتمدیریت  کمیلی و مرکزتتحصیالت 

 ابالغ شد.های الکترونیک آزمون

 و من اهلل التوفیق

 معاونت آموزشی دانشگاه


