
 دوره پزشکی عمومی آنلاین برگزاری آزمون الکترونیک شیوه نامه 

 م پزشکی تهراندانشگاه علو دانشکده پزشکی

 (99، ویرایش دی ماه 99)نسخه اول خرداد ماه 

 مقدمه:

رعایت  و لزوم اخیر یبحرانشرایط در عفونت در خصوص کنترل  مقررات وضع شدهو  91- با توجه به همه گیری عفونت کووید

به منظور فعالیت های حضوری و آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به حداقل رسیده است.  ،فاصله گذاری اجتماعی

پروتکل اجرای در راستای مسوولین دانشکده پزشکی بر آن شدند تا سیب های ناشی از این همه گیری، به حداقل رساندن آ

ائه بسترهای مجازی برای ار استفاده ازعلاوه بر  ،حضور فراگیران در دانشکده و خوابگاههای کنترل عفونت و به حداقل رساندن 

وده و با توجه به برنامه ریزی نمنیز  9911 -11نیم سال دوم فراگیران در  ارزیابی واحدهای نظری پایان ترم جهت، آموزش

پس از  لذا گیرند.منصفانه و دقیق دانشجویان به کاربرای ارزیابی را تدابیر لازم تا حد امکان  موجود،شرایط و امکانات 

برگزاری  پیش نویس شیوه نامه ،موجودمحدودیت های  در نظر گرفتن و انجام رایزنی های گسترده ،متعدد جستجوی منابع

در جلسه کمیته  91/9/11انجام حک و اصلاحات لازم در تاریخ دوره پزشکی عمومی تهیه و پس از  الکترونیک آزمون های

فراهم شدن شرایط لازم برای و  به حالت عادی برگشت شرایط اطلاع ثانوی و تالازم الاجرا گردید. لذا  دانشکده مصوب و اجرایی

با این شیوه مورد  یعمل و آزمون های پایانی دروس نظری، حضور فراگیران در کلاس های درس و حوزه های امتحانیامکان 

 گرفت.ارزیابی قرار خواهد 

 دوره و تشریحی کوتاه پاسخ ،چهارگزینه ایکتبی آنلاین  های برگزاری آزموندر این شیوه نامه منظور از ارزیابی الکترونیکی 

. در این آزمون برگزار می شود و از راه دور به صورت مجازیکه  است پیش بالینی دوره یعمل یها آزمون زین و عمومی پزشکی

و ورود  اینترنت اتصال به ، از طریقدر دانشکده حوزه امتحانیحضور فیزیکی در نیاز به و بدون در زمان تعیین شده فراگیر  ها

ند یادگیری خود را تکمیل نموده و می نماید تا فرایشرکت مورد نظر در آزمون  به صورت آنلاین و همزمان به لینک مشخص

  د.ادامه ده مراحل آتیدر  رای خود روند تحصیلر صورت کسب نمره قبولی در آزمون، د

( ینیدوره بال یآسک یو آزمون ها یارتباط یمهارت ها ،مبانی طب بالینیدوره  انی)پا یآسک ی: آزمون ها9تبصره*

 نامه جداگانه هستند.  وهیتابع ش

اما در  : در آزمون های نظری دوره های بالینی، در صورت امکان، برگزاری به شیوه حضوری ارجح است2*تبصره 

 تابع این شیوه نامه خواهد بود. ،صورت ضرورت برگزاری آنلاین

مشتمل بر قوانین و مقررات آزمون، نحوه برگزاری و احراز هویت جهت شرکت در تبصره  1و ماده  99در رو شیوه نامه پیش 

نحوه نمره دهی و قوانین قبولی و ردی و نحوه رسیدگی به اعتراضات،  مشخصات آزمون و شرایط شرکت در آن، آزمون،

 می باشد. مدیریت و اطلاع رسانی در خصوص آزمون

 

 :نیآنلا آزمون بستر -1ماده 

رگزار ب  https://exam.tums.ac.ir به آدرس)فرادید(  آزمون آنلاین در بستر آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

  می گردد.

https://exam.tums.ac.ir/


 

 :احراز هویت -2ماده 

 درکه از قبل  یو رمز عبور یکد کاربر باسامانه مورد نظر وارد شده و  درشده و راس ساعت مقرر  نییدر زمان تع ریفراگ: 9-2

 وارد خواهد شد. آزمون طیمحدر  ،است شده داده قرار یو اریاخت

بر  یو هم نظارت امتحان یابیهم ارز که)... ای و Moodle همچون الکترونیکآموزش و ارزیابی بستر  وجودصورت  در: 2-2

در  ها دستگاه گرید صیتشخ ه،شرکت کنند IPمکان یابی بر اساس چهره،  تیهو ییچهره، شناسا صیتشخ قیطر ازخط را 

این بسترها و  از استفاده(، دهد یم انجام یمصنوع هوش از فادهاست بابه صورت خودکار  بدن یاعضا صیتشخو  مکان آزمون

  .گردد یم هیتوص جهت برگزاری آزمون الکترونیک نرم افزارهای مشابه

با روشن کردن دوربین توسط فراگیر در این و ..  3B, Zoom ستفاده از سامانه های موجود نظیردر صورت امکان ا: 9-2

توصیه  ،در طول آزمون دانشکدهآزمون توسط مراقبین امنیت  نیز حفظو  آزمون دهنده و شناسایی راز هویتاح سامانه برای

  می گردد.

 کارت ورود به جلسه آزمون: - 3ماده 

  .دینما افتیدراز سامانه فرادید از شروع آزمون کارت ورود به جلسه خود را  شیپساعت  22موظف است که  ریفراگ :9-9

آزمون،  یبرگزار قیدق زماناز راگیر ف سامانه فرادیدو سایت دانشکده همزمان با دریافت کارت آزمون از طریق : 2-9 

 و یقبول به مربوط نیآزمون، قوان یبرگزار نیبه هر سوال، قوان ییسوالات، مدت زمان پاسخگو تعدادآزمون،  مشخصات

می  مطلع ،آزمون سوالات به اعتراض نحوه و ریفراگ یخطاهرگونه  ای و یاحتمال تقلب با برخورد نیقوان و آزمون رد یرد

 شود.

 آشنا مونآز سامانه با کار نحوه با یآموزش لمیف مشاهدهبا  تواند یم ،ورود به جلسه کارت افتیدر هنگام در ریفراگ :9-9

 . کند شرکت یشینما آزمون کی در لیتما صورت در و ودش

 شرایط شرکت در آزمون:  -4ماده 

 دستگاه یبرا شارژ منبعنیز مناسب و  نترنتیبه ا یدسترس ،تبلت ای تاپ لپ از استفاده آزمون در شرکت جهت: 9-2

 .است یالزام

 را خود دستگاه آزمون از قبل ساعت مین از دهنده، آزمون شود یم هیتوص مترقبه ریغ اتفاقات امکان کاهش جهت: 2-2

 .دینما روشن

 از استفاده آزمون در شرکت لیتسه جهت اما است ریپذ امکان زین همراه یگوش قیطر از ییپاسخگو امکان هرچند: 9-2

 .شود یم هیتوص دایاک تبلت و تاپ لپ

 مشخصات آزمون:  -5ماده 

 یحیتشر ای(، کوتاه پاسخ و حیصح نهیگز کی انتخاب با) یا نهیآزمون به صورت چند گز سوالات : سوالات آزمون:9-5

 .بود خواهد



با ،  Mb 911حداکثر ) لمیسوالات از گنجاندن عکس و ف یدر طراح ،یعمل دروس یها واحد یابیارز یبرا :تبصره*

 .شد خواهد استفاده شده هیارا یمحتوا یمبنا بر ) mp4 فرمت

  نمایش سوالات آزمون:چینش و : نحوه 2-5

از سوال برای هر مدت زمان مشخص  یو پس از طخواهد داد  شیسوال را نما کیتنها  ،شینما صفحه بار هر در: 9-2-5

 .شد خواهد داده شینما یحذف شده و سوال بعد شیصفحه نما

 .ندارد وجود یقبل سوالات ای سوال آن به مجدد بازگشت امکان سوال هر به پاسخ از پس: 2-2-5

آزمون استفاده  شتریب تیها جهت حفظ امن نهیگز یتصادف عیتوز زیسوالات و ن یتصادف عیتوز یروش ها از: 9-2-5

 خواهد شد.

 تعداد عیتوز و شتریب سوالات تعداد با آزمون ،وجود دارد سوال بانکامکان دسترسی به  که دروس از یبرخ در: 2-2-5

 .شد خواهد اجرا ها دهنده آزمون نیب در سوال متفاوت و مشخص

از شروع  قبل حاتیتوضدر  هر سوال نمرهو  ییزمان پاسخ گو مدتدر صورت وجود امکان در سامانه آزمون، : 5-2-5

   .در حین برگزاری در کنار هر سوال نیز نمایش داده خواهد شد و شد خواهد ذکر جداگانه صورت به آزمون

سوال و رفتن به  کیدر  نهیعدم انتخاب گز امکان با این حال ،هرچند که انتخاب گزینه اشتباه نمره منفی ندارد: 6-2-5

 ، وجود دارد یسوال بعد

: به منظور کاهش اضطراب آزمون دهندگان توصیه می شود در هر آزمون به داوطلب این امکان داده شود 9تبصره * 

درصد از سوالات را جهت مرور مجدد و پاسخ دهی علامت دار کرده و این سوالات در انتهای آزمون  91که حداکثر 

 مجدد برای وی نمایش داده شوند. 

 

 ایاز ثبت پاسخ  نانیاطم نهیآزمون دهندگان، پس از پاسخ به هر سوال گز یخطا زانی: جهت کاهش م2تبصره * 

 شود. یداده م شینما یبدون پاسخ گذاشتن سوال و رفتن به سوال بعد

 

به  ورود مجدد فراگیر ،رفرش کردن صفحه امکان در حین آزمون، دهنده آزمون نترنتیصورت قطع ا در: 9 تبصره*

مورد  زمونآ تا زمانی که این امکان لازم به ذکر است کهداشت.  دخواهوجود  ،سوالاتادامه  به پاسخ وسایت آزمون 

نمایش داده شده در مدت قطعی بازگشت به سوالات  نامکا که فراهم است و بدیهی است، دهینرس انیپا به نظر

  .شد نخواهد اضافه آزمون یکل زمان بهمدت زمان قطعی اینترنت  و ندارد وجود اینترنت برای آزمون دهنده

 

 رهیپاسخ داده شده، ذخ یسوالات قبل ،آزمون قطع سرور ایجاد مشکل احتمالی در سامانه وصورت  در: 2 تبصره* 

آزمون با  یزمان کل صورت بدیهی است در اینداده خواهند شد.  شی، ادامه سوالات نمارفع مشکلشده و به محض 

 طول انجامد،دقیقه به  91در صورتی که مشکل سرور بیش از اضافه شدن زمان قطع سرور محاسبه خواهد شد. 

  برگزار خواهد شد.  مجددا دیگراعلامی و در تاریخ  اعلام شده آزمون ملغی

 



امت استان محل اق: در صورت امکان حضور دانشجویان در مراکز آزمون در نظر گرفته شده در  شهر/ 5تبصره *

دانشجو، به دلیل اضافه شدن امکان ابراز هویت در خصوص شکل اجرای هریک از بندهای فوق تصمیم گیری خواهد 

 شد و به اطلاع دانشجو خواهد رسید.

 :شود یم محاسبه ریز یها تمیآ یمبنا بر آزمون زمان مدت مدت زمان آزمون:: 9-5

در نظر ثانیه(  55تا  91)بسته به نظر طراح سوال بر مبنای تاکسونومی  هیثان 25 یا نهیچهارگز سوال هر یبرا -

 شود. یگرفته م

 شود.  یدر نظر گرفته م هیثان 25هر سوال کوتاه پاسخ  یبرا -

حجم  اساس بربوده و  ریمتغتشریحی  اتسوالن دفترچه آزمون تشریحی، مدت زمان پاسخ به با توجه به جدا بود -

 .می شود و اطلاع رسانی طراح سوال تعیینتوسط مورد نیاز  پاسخ

 ریتاخ قیدقاکه  است یهیبد. داشت خواهند را سامانه به ورود اجازه آزمون شروع از پس قهیدق 5حداکثر تا  رانیفراگ: تبصره* 

 .شد خواهدآزمون دهنده  یبرا آزمون یمدت زمان کل کاهش موجببه آزمون،  ورود در

 

 :سوالات ، پاسخنامه یا نحوه برگزاری آزموننحوه اعتراض به  -6ماده 

گزاری آزمون، پس از بر ساعت( 21)حداکثر تا  ساعت 2)درمورد آزمون های چندگزینه ای(  آزمون پاسخنامهدفترچه سوال و  

نماینده  قیطر ازبه سوالات ساعت اعتراض  21پس از این زمان حداکثر تا و  پنل کاربری آزمون دهنده قابل رویت استدر 

 .دریافت خواهد شد سامانه آزموندوره و یا 

 

 برگه آزمون:و نمره دهی شرایط تصحیح  -7ماده 

است کردن  حیقابل تصح ،آزمون سوالات انیدر پا "آزمون اتمام" نهیگز یروبر  کیکل صورت در ریآزمون فراگ برگه: 9-7

  انجام نخواهد شد. یینها رهیاز آن ذخ شیو تا پ

و  فیتکال ات کلاسی،نمر، نیآنلا آزمون نمره سهماست تا  لازم در طول ترم:ارزیابی مستمر نمره  احتسابنحوه : 2-7

 ای دیسامانه نو قیطر از ومربوطه مشخص  دیاسات ایاستاد  یاز سو در ابتدای دوره ، ییدر نمره نهادر طول ترم  زهاییکو

 .شود یرسان اطلاع گرید یارتباط یراه ها

در سامانه مذکور انجام می شود با نظارت اساتید مربوط پس از اتمام آزمون و رسیدگی به اعتراضات، تصحیح آزمون : 9-7

 و نتایج آزمون هریک از شرکت کنندگان نمره گذاری خواهد شد.

 

 :در آزمون قوانین مربوط به قبولی و ردی -8ماده 

 .است دانشکده در یجار یها نامه نییآ بر منطبق یرد و یلوقب مقررات: 9-1

مطابق با روال جاری  ، نمره اوفراگیر که در آزمون آنلاین شرکت کرده استتوسط  یقبول نمرهدر صورت کسب : 2-1

 شود.  یوارد م پادیسامانه س دردانشکده، 



 ریز یالگو طبق دهنده، آزمون توسط لیدل هر به آزمون ندیفرا لیتکم عدم ای و یقبول نمره کسب عدم صورت در: 9-1

 :شد خواهد عمل

 آزمون ندیآفر لیکه منجر به عدم تکم امتحانات رهیداشده توسط  دییتا یفن مشکل بروزصورت  در :9-9-1

 آزمون در ،یدرس واحد مجدد اخذ بدون تاشود  یاجازه داده م نیا ریفراگ بهشده است  توسط آزمون دهنده

 ثبت پادیس سامانه در ،یو اول آزمون یبرا یرد نمره گرید عبارت به. دینما شرکت مذکور درس یآت ترم

 .شد نخواهد

مجدد واحد درسی بوده و نمره وی در سامانه سیپاد به عنوان نمره  ذموظف به اخفراگیر  موارد ریسا در: 2-9-1

 ردی ثبت خواهد شد.

 

 

  اطلاع رسانی: -9ماده 

امتحانات و سایت  کمیتهاز طریق  ها از شروع آزمونپیش  ،رات و شیوه نامه شرکت در آزمونبرنامه امتحانی، قوانین و مقر

 به اطلاع فراگیران می رسد و به پرسش های احتمالی در این زمینه پاسخ داده خواهد شد.دانشکده 

 

 مدیریت آزمون:  -11ماده 

 .باشد یم کیالکترون یریادگی واحد یبانیبا پشت یامتحانات دانشکده پزشککمیته بر عهده  نیآنلا یهاآزمون  یبرگزار تیریمد

 

 پشتیبانی آزمون: -11ماده 

 و هستندحین آزمون قبل و  پیش آمدهمشکلات بررسی  مسئول امتحانات، کمیتهمستقر در آزمون  یبانیپشت کارشناسان

 .:ندینما مطرح ریز یها راه از مشکلات نیا توانند یمدانشجویان 

 ثبت در بخش اعتراضات سامانه آزمون -الف 

 12962159961و  12911159192با شماره تلفن های تماس  -ب

 

 


