
 شیوه نامه ارزیابی مجازی دانشجویان رشته پزشکی
 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم

 

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و شرایط ویژه حادث شده در خصوص امکان عدم اجرای کالس های حضوری و به تبع آن 

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد برگزاری امتحانات به صورت مجازی در سامانه آموزش مجازی ، شیوه نامه ارزیابی مجازی 

شجویان  ساتید ، دان سمت های فرایند آموزش مجازی جهت راهنمایی ا شکی قم به عنوان یکی از ق سالمی واحد علوم پز ا

 تدوین و جهت اجرا ابالغ گردید.

 سامانه امتحانات مجازی 

 تهیه فیلم و محتوای آموزشی مورد نیاز جهت اساتید و دانشجویان به صورت مجزا 

 اهنمای طراحی سوالر 

 شرایط شرکت در آزمون مجازی 

 مجازی وظایف استاد در اجرای آزمون 

 جهت پاسخ گویی به مشکالت اساتید و دانشجویان مجازی تیم پشتیبان آزمون 

 فرایند اعالم نمرات 

 فرایند تجدید نظر 

 تحلیل آزمون 

 مجازی حراست آزمون 
 

 سامانه امتحانات مجازی

شد که بارگزاری سامانه امتحانات مجازی  سامانه وادانا می با سالمی واحد علوم پزشکی قم  شگاه آزاد ا شکده پزشکی دان دان

 سواالت توسط اساتید و اجرای امتحانانت توسط این سامانه انجام می گیرد.

 تهیه فیلم و محتوای آموزشی مورد نیاز جهت اساتید و دانشجویان به صورت مجزا

ضای هیات علمی و ستفاده اع شگاه موارد زیر پیگیری و  جهت ا سامانه وادانا با همکاری مرکز انفورماتیک دان شجویان از  دان

 احرایی شد

ستفاده  .1 شکده جهت ا سایت دان سامانه و قرارگیری همه نرم افزارها در  اعالم نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به 

 ذی نفعان

 راهنمای تصویری ورود به سامانه .2

تعیین زمان برای  -تشریحی( توسط اساتید در سامانه –ونگی بارگزاری سواالت ) تستی راهنمای اساتید شامل: چگ .3

  -امکان برگشت دانشجویان به سواالت قبلی -زمان کلی امتحان -هر سوال

 نرم افزار و سایر ملزومات مورد نیاز برای شرکت در امتحان  -راهنمای شرکت دانشجویان در امتحانات .4
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 دث شده در زمان امتحانراهنمای رفع مشکالت حا .5

 معرفی تیم پشتیبان امتحانات و درج شماره تماس در سایت دانشکده جهت راهنمایی دانشجویان .6

 امتحانات مجازی در سامانهراهنمای طراحی سوال 

 موارد زیر رعایت گرددجهت استاندارد سازی و ایجاد رویه یکسان طراحی سوال 

 سوال طراحی شود. 15ساعت( حداقل  17به ازای هر واحد درسی ) .1

 ثانیه زمان در نظر گرفته شود. 60ثانیه و حداکثر  30گزینه ای به طور معمول  4برای هر سوال  .2

 سواالت امتحانی حتما تایپ گردد. .3

در صورت بارگزاری سواالت در سامانه امتحان مجازی به صورت یکجا و لزوم بارگزاری پاسخنامه توسط  .4

 افزایش یابد. دقیقه زمان امتحان 2دانشجویان 

 -، تستی با توجه به قابلیت های سامانه امتحان مجازی امکان برگزاری امتحان به صورت تستی، تشریحی .5

 تشریحی و .... وجود  دارد. 

 جهت نمایش تصادفی سواالت اساتید می توانند در هر ردیف چند سوال را بارگزاری نمایند. .6

 صورت نمایشی می باشد.پیش فرض نمایش سواالت برای دانشجویان به  .7

 میزان نمره هر سوال باید معین باشد تا نرم افزار بتواند پس از پایان امتحان نسبت به تصحیح سواالت اقدام نماید. .8

و استاد می تواند این  امکان بازخورد به دانشجو پس از پایان امتحان برای هر یک از سواالت موجود می باشد .9

 دسترسی را به دانشجویان بدهد.

 شرایط شرکت در آزمون مجازی

فقط دانشججججویانی که درس مورد نظر را انتخا  و در کالس ها شجججرکت نموده اند می توانند در امتحان مجازی پایان ترم 

 شرکت نمایند.

 وظایف استاد در اجرای آزمون

 تایپ سواالت امتحان جهت بارگزاری در سامانه .1

 بارگزاری سواالت یک هفته قبل از تاریخ امتحان  .2

 بارگزاری کلید سواالت جهت تصحیح توسط سامانه امتحان مجازی .3

 تعیین زمان هر سوال و زمان کلی  .4

 تعیین دسترسی های مورد نیاز به داشنجویان با توجه به موارد ذکر شده در بند طراحی سوال .5

 رفع مشکالت احتمالی در بارگزاری سواالت امتحانهمکاری با تیم پشتیبان امتحانات مجازی جهت  .6

 پس از پایان امتحان تایید تصحیح امتحانات توسط سامانه و اعالم نمرات در سامانه آموزشی .7
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 ن امکان پذیر نمی باشد.اتغییر در محتوای امتحان دو ساعت قبل از شروع امتح تبصره: 

 و دانشجویان تیم پشتیبان آزمون جهت پاسخ گویی به مشکالت اساتید

از سوی رییس دانشکده و جهت کنترل و پیشگیری از مشکالت در امتحانات مجازی و راهنمایی اساتید یک تیم پشتیبان 

با هماهنگی حراست آزمون تشکیل و شماره تماس اعضای تیم پشتیبان در سایت دانشکده و  کانال های مجازی موجود 

 اطالع رسانی شود.

 فرایند اعالم نمرات

امتحان پایان ترم بخشی از نمره کل دانشجو در نظر گرفته شود و با توجه به تکالیف ارائه شده به دانشجویان و  .1

 حضور فعال در کالس تقسیم بندی نمرات توسط اساتید انجام شود.

 تصحیح و اعالم نمرات توسط اساتید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ امتحان ضروری می باشد. .2

 نظر فرایند تجدید

ساعت پس از اعالم نمره توسط استاد در سامانه  72درخواست تجدیدنظر نمرات براساس آیین نامه آموزشی تا  .1

 آموزشی قابل انجام می باشد

 نه آموزشی امکان پذیر می باشد.فقط از طریق ساماامتحانات مجازی تجدید نظر نمره  .2

 تحلیل آزمون

به نتایج تحلیل  مستقیم قابلیت تحلیل آزمون را داشته و اساتید دسترسیانات سامانه وادانا پس از تصحیح امتح .1

 آزمون بالفاصله بعد از تصحیح سواالت را خواهند داشت.

 حراست آزمون

نظارت بر روند امتحانات مجازی شامل بارگزاری سوال و اجرای امتحان توسط رییس دانشکده یا نماینده معرفی شده 

 کده انجام خواهد شد.از سوی ایشان و حراست دانش

 رسیده و قابل اجرا می باشد.این برنامه در تاریخ                          به تصویب شورای آموزشی دانشکده پزشکی 

 

 


