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 مجازی هایهایی برای آزمونگزینه

 
 

 

بنابراين از اعضاي شوند. هاي يادگیرنده محسوب میها و مراکز پژوهشی امروزه بهترين شکل از سازماندانشگاه

شرايط به سرعت رود که در برابر تغییر ها، انتظار میترين رکن آموزش در دانشگاههیئت علمی، به عنوان مهم

در اين مقطع زمانی آموزش مجازي  تقويت کنند.ايجاد يا هاي مورد نیاز را در خود مهارت ،واکنش نشان داده

آموزش مجازي مانند هر نوع  ي غیروابسته کردن آموزش به مکان ثابت.پاسخی است به نیاز موجود در زمینه

نیاز به صرف ها و مهارت در اين روش کندخود را طلب می يويژههاي نیازها، الزامات و روشآموزش ديگر پیش

ي تلفیقی هاي موجود و استفاده از خالقیت فردي براي استفادهزمان و کسب تجربه دارد. البته الگوگیري از شیوه

اين زمینه وجود دارد که با هايی در از طرفی چالشها مسلمًا موجب باال رفتن کیفیت آموزش خواهد شد. از آن

ي ها مسئلهها فائق آمد. يکی از اين چالشتوان به سهولت بر آنهاي موجود، میي انتخابافزايش تجربه و مشاهده

 . ها استهاي مجازي، کیفیت و امنیت آنآزمون

هاي دروس نظري دانشگاهی سنجش توان فرد در سطوح يادآوري، درك و فهم، به آزمون يهدف از تهیه

هاي عادي هاي مجازي، مانند کالسو خالقیت در مورد موضوع درس است. در کالس وتقضاکارگیري، واکاوي، 

ها بهترين ها تکوينی باشد تا ارزيابی انتهايی. در اين کالسبهتر است که بخش اصلی نمره کالس مربوط به آزمون

. به بیان ساده: از چند روش ترم( استفاده از يك رويکرد ترکیبی استترم و پايانهاي نهايی )میانروش براي آزمون

ي جا چند شیوهدر اينبه همین دلیل زمان استفاده شود تا بتوان هر شش سطح باال را سنجید. ارزيابی به طور هم

اي دارد. بنابراين ها نقاط مثبت و منفی و کارايی ويژهشیوهاين شود. هريك از مختلف براي ارزيابی مجازي ارائه می

هاي مورد درسها را براي ارزيابی تکوينی يا نهايی اي از آنمجموعه يك يا توانهاي هريك میويژگیبا استفاده از 

 ترم:پايانبه عنوان مثال براي انجام آزمون  نظر به کار برد.

 گوگل[ رنگا]فرماي بیست سؤالی يك آزمون چهارگزينه 

 [اَپرسان واتسعکس با پیامو دريافت ارسال ]تك سؤالی  1يك آزمون کتبی باز 

 [ )مصاحبه با يك آزمون شفاهی )يك سؤال باز، دو تا سه سؤال بسته]اسکايپ  

                                                           
1. open book 
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ي بی کرد. کلیهتوان هر شش سطح ذکر شده را به خوبی ارزياتقريباً می با استفاده از روش ترکیبی، بنابراين

نیازها، پیش هاروشين االبته هريك از  اند.، در دانشگاه شیراز آزمون شده و قابل استفادهيی که در ذيل آمدههاشیوه

هريك تفاده از قبل از اسشايسته است  همچنین معايبی دارند که هنگام استفاده بايد در نظر گرفته شود. مزايا و

کمیلی( نوع درس ي آموزشی )کارشناسی يا تحصیالت تبر اساس برنامه پذيري آنو انجام کارايی شیوه ها،از شیوه

هاي شیوه در صورتی که همکاران محترم .ارزيابی شود موضوع يا تعداد دانشجويانماهیت )عمومی يا تخصصی(، 

 اند، باعث امتنان خواهد بود که ما را در جريان قرار دهند. ديگري را تجربه کردهمناسب 

   

 3نگار گوگلبا استفاده از فرم (2همگاه )آنالین هایآزمون

 پاسخ، درست/نادرست، جورکردنی و تشريحیاي، چندپاسخی، کوتاه: چندگزينهآزموننوع 

 انتهايیهاي آزمون هاي تکوينی،: آزمونتناسب

ي صندوق افزارهاي رايگان دفتري گوگل درايو است که به عنوان بخش ضمیمهنگار گوگل بخشی از نرمفرم: توصیف

هاي شخصی نامهافزار در حقیقت براي طراحی پرسشاين نرمرس کاربران قرار دارد. میل در دستجیپستی 

ها را نیز دارد. و ارزيابی خودکار آن هاي مختلفآزمون، اما قابلیت تولید است ها پديد آمدهدر نظرسنجی

 و استفاده از آن آسان است.  4کاربرپسندافزار محیط کاربري اين نرم

 : بیش از صد نفر5کاربران تعداد

 : دشوارکاربران تشخیص هويت

انتقال  ،ودکارخ، امتیازدهی ، امکان آزمون ترکیبیايهاي چندرسانهپرسشاستفاده از زبان فارسی، تولید : مزايا

تنوع در انواع ل، واکاوي آماري نتايج آزمون، ايجاد بازخورد براي هر سؤا مستقیم امتیازها به صفحات گسترده،

 هاي مختلفسیستم عاملسازگاري با  و پايش زمان آزمونها، ها و پاسخبُر زدن پرسشپرسش، 

 امنیت آزمون تا حدودي و دشواري احراز هويت :هاچالش

 . )صد مگابايت( را کلیك کنید جااين روشاين  کامل : براي ديدن آموزشآموزش

 

  6استفاده از اَدوبی کانکتآزمون تشریحی با 

 : تشريحینوع آزمون

 انتهايی هاي: آزمونتناسب

                                                           
2. online 
3. Google forms® 
4. user-friendly 

 دهندگان است. . در اين نوشتار مراد از کاربران، آزمون5
6. Adobe Connect® 

http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm101%20Google%20Form%20Multiple%20Choice%20Tests/&file=How%20to%20Make%20A%20Multiple%20Choice%20Exam%20in%20Google%20Forms.ppsx
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ت قشوند و با استفاده از امکانات صوتی و تصويري آن در حقیدعوت میاَدوبی کانکت افزار رمنبه  کاربران: توصیف

به نحوي تنظیم کنند. کاربران بايد دوربین خود را به میزبانی استاد درس در يك همايش ويدئويی شرکت می

 7افزار بارگیريها مشخص باشد. سؤال آزمون به صورت گروهی يا فردي در نرمکنند که محل نگارش آن

نويسند. استاد درس در طول آزمون با کلیه کاربران در هاي خود را میکاربران بر اساس آن جوابشود و می

  ارتباط است.

 پنج نفر: کاربرانتعداد 

 کامل: کاربران تشخیص هويت

ضبط  و دهندگانآزمون 8درنگپايش بی حل مسائل،امکان استفاده در انواع آزمون از جمله امنیت آزمون، : مزايا

 ي آزمون جلسه

  النیاز به وجود دوربین ديجیت و افزارتعداد محدود کاربران، نیاز به آموزش اولیه نرم: هاچالش

 .)پنجاه مگابايت( لیك کنیدرا ک جااين روشاين کامل : براي ديدن آموزش آموزش

 

 در اتاق بسته  9پایش

 : تشريحینوع آزمون

 هاي انتهايی: آزمونتناسب

دهد یل میاسکايپ يا زوم تشکهاي همايش مجازي مانند گروهی مجازي را در يکی از سرويساستاد درس : توصیف

شود تقر میکند. در زمان آزمون دانشجو در يك اتاق بسته مسو از دانشجويان براي عضويت در آن دعوت می

استاد ن باشد. جو به سهولت ممکگیرد که پايش دانشاي قرار میکم در نقطهتاپ، موبايل يا وبو دوربین لپ

ر چه کند و دانشجويان متوجه نخواهند شد که دخروجی تصوير و صداي خود را در زمان آزمون قطع می

 ها را زير نظر دارد. زمانی استاد درس آن

 نفر پانزده: کاربرانتعداد 

 کامل: کاربران تشخیص هويت

درنگ ايش بیامنیت آزمون، پعدم اشغال پهناي باند دانشگاه، کمك گرفتن از همکار تدريس براي پايش، : مزايا

 يا خطاي پديد آمده در آزمون دهندگان و ضبط جلسهآزمون

 يشنوهم و به وجود دوربین ديجیتالهمايش مجازي، نیاز هاي سرويسدر يکی از  داشتن حساب کاربري: هاچالش

  صداي افراد 

 .)زير يك مگابايت( کنید را کلیك جااين روشاين  کامل : براي ديدن آموزشآموزش

                                                           
7. upload 
8. real time 
9. monitoring 

http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm102%20Adobe%20Connect%20Q%20and%20A/&file=Adobe%20Connect%20Q%20_%20A.mp4
http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm103%20Monitoring%20in%20a%20Closed%20Room/&file=Monitoring%20in%20a%20Closed%20Room.pdf
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 اَدوبی کانکت در 10برافزا از ای با استفادهچندگزینهآزمون بلند 

 درست/نادرست ،اي: چندگزينهنوع آزمون

 هاي انتهايیهاي تکوينی، آزمون: آزمونتناسب

وان از دانشجويانی تمی Quiz Connect با نام رايگان يافزار اَدوبی کانکت با استفاده از يك برافزانرمدر : توصیف

    اي به عمل آورد. قرار دارند آزمون همگاه )آنالين( چندگزينه افزارکه در محیط نرم

  سی نفر: کاربرانتعداد 

 تا حدودي و با استفاده از حساب کاربري: کاربران تشخیص هويت

 بنديامکان زمان و ها، امتیازدهی خودکاربرزدن پاسخ: مزايا

  نويسینیاز به برنامه و عدم پشتیبانی از خط و زبان فارسی: هاچالش

 .مگابايت( چهل) کنید را کلیك جااينروش اين  کامل : براي ديدن آموزشآموزش

 

  های باز در خانهسؤالبا آزمون 

 : تشريحینوع آزمون

 هاي انتهايیهاي تکوينی، آزمون: آزمونتناسب

و میزان  ضاوت(ق)قدرت  ارزيابی نقد و هاي مفهومی براي ارزيابی قدرت واکاوي، توانايیاستفاده از سؤال: توصیف

سیون آموزشی ها يا اتومارسانبا طرح يکی دو سؤال و ارسال آن از طريق پیام خالقیت در مورد موضوع درسی

  . در زمان مقرر ها براي تصحیح و امتیازدهیها به صورت تصوير برگهبه کالس و دريافت پاسخ

  نامحدود: کاربرانتعداد 

 تا حدودي: کاربران تشخیص هويت

 اي نیستهاي چندگزينهکان سنجش آن با سؤالهايی که امسنجش بخش و امنیت نسبی آزمون: مزايا

 ها براي تصحیحها، مرتب کردن فايلآن هنگام بازخوانیهاي ارسالی کیفیت پايین عکس: هاچالش

 

 مجازی  همایشهای مصاحبه شفاهی با سرویس

 : تشريحینوع آزمون

 هاي انتهايیهاي تکوينی، آزمون: آزمونتناسب

ا يکی از هاي مجازي مانند اسکايپ يا زوم و يهاي همايشاستفاده از يکی از سرويساستاد درس با : توصیف

هاي خود را به صورت و پرسش صويري برقرارت-صوتی آپ يا وايبر با دانشجو تماسها مانند واتسرسانپیام

 کند شفاهی مطرح می
                                                           
10. adds-on 

http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm104%20Adobe%20Connect%20Multiple%20Choice%20Tests/&file=Adobe%20Connect%20Multiple%20Choice%20Tests.mp4
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 نامحدود: کاربرانتعداد 

 : کاملکاربران تشخیص هويت

به دانشجو در  و راهنمايی هاي تشريحی و ارزيابی واکنش دانشجو، امکان ارفاقدن انواع سؤالامکان پرسی: مزايا

 دل کردنردوبها، امکان ي آزمون و ارزيابی مجدد پاسخپاسخ صحیح، امکان ضبط جلسهصورت عدم يادآوري 

  زمان با مصاحبهو اسناد مختلف هم )مانند حل مسائل( نوشته

همايش  هايدانشجو هنگام مصاحبه، نیاز به داشتن حساب کاربري در يکی از سرويسفشار عصبی بر : هاچالش

 بر بودنزمان و مجازي، نیاز به وجود دوربین ديجیتال

 .)زير يك مگابايت( را کلیك کنید جاايناين روش  کامل : براي ديدن آموزشآموزش
 

 اتوماسيون آموزشی دانشگاه یبسترهاستفاده از آزمون با 

 : تشريحینوع آزمون

 هاي انتهايیهاي تکوينی، آزمون: آزمونتناسب

ي يا با استفاده از گزينهها فايل سؤالگذاري پیوند ها از طريق پیام يا به اشتراكدر اين شیوه، پرسش: توصیف

گیرد. سپس دانشجو در اختیار دانشجو قرار میدر اتوماسیون آموزشی  "تعیین امتحانات و تکالیف کالس"

کند و در اتوماسیون می پويش تلفن همراه 11افزار پويشگرنويسد و آن را با يك نرمپاسخ خود را روي کاغذ می

  .کندمی بارگیريك آزمون به عنوان ي دانشگاه آموزشی

 : نامحدودکاربرانتعداد 

 تا حدودي : کاربران تشخیص هويت

جمعی  12بارگذاري، امکان استاداناستفاده از سیستم رسمی دانشگاه، عدم نیاز به آموزش ويژه براي : مزايا

 هانامهپاسخ

نیاز به آموزش ، 14گیريدانشگاه و ايجاد اشکال در پشتیبان 13ها در سرورانباشته شدن فايلامنیت آزمون، : هاچالش

 شده و ارسال آن به اتوماسیون آموزشی هیه عکس يا فايل پويشو افزايش زمان آزمون به دلیل ت دانشجو

 .)زير يك مگابايت( را کلیك کنید جااينروش : براي ديدن آموزش کامل اين آموزش
 

 مصاحبه شفاهی با تلفن

 : تشريحینوع آزمون

 هاي انتهايیهاي تکوينی، آزمون: آزمونتناسب

                                                           
11. scanner 
12. download 
13. server 
14. backup 

http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm106%20Skype%20Interview/&file=Skype%20Interview.pdf
http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm108%20Online%20Tests%20in%20ShirazU%20SESS/&file=Online%20Tests%20in%20ShirazU%20SESS.pdf
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 کندهاي خود را به صورت شفاهی مطرح میاستاد درس با تماس تلفنی با دانشجو سؤال: توصیف

  نامحدود: کاربرانتعداد 

 تا حدودي: کاربران تشخیص هويت

ربر، امکان ارفاق و در طرف کا عدم نیاز به رايانه يا تلفن همراه هوشمند ،رسی به اينترنتعدم نیاز به دست: مزايا

 هادد پاسخي آزمون و ارزيابی مجدر صورت عدم يادآوري پاسخ صحیح، امکان ضبط جلسه کاربرراهنمايی به 

ابسته به نوشتار وهاي ارزيابی انجام عدم امکان، فشار عصبی بر دانشجو هنگام مصاحبه وارد آمدن احتمال: هاچالش

  بر بودنزمانو  مانند حل مسائل

 

 15ی مودلهای همگاه با استفاده از بسترهآزمون

 پاسخ، درست/نادرست، جورکردنی و تشريحیاي، چندپاسخی، کوتاه: چندگزينهنوع آزمون

 هاي انتهايیهاي تکوينی، آزمون: آزمونتناسب

هاي مختلف و افزار قابلیت تولید آزموناين نرمرايگان است.  16ي مديريت يادگیريمودل يك سامانه: توصیف

 افزار کاربرپسند و استفاده از آن آسان است. ها را نیز دارد. محیط کاربري اين نرمارزيابی خودکار آن

 نامحدود: کاربران تعداد

 به میزان زياد ي پايش،تا حدودي و در صورت افزودن برافزاهاي ويژه: کاربران تشخیص هويت

خودکار، انتقال  اي، امکان آزمون ترکیبی، امتیازدهیهاي چندرسانه: استفاده از زبان فارسی، تولید پرسشمزايا

ل، تنوع در انواع مستقیم امتیازها به صفحات گسترده، واکاوي آماري نتايج آزمون، ايجاد بازخورد براي هر سؤا

ري با سیستم و سازگا ، امکان افزودن برافزاهاي پايشها، پايش زمان آزمونها و پاسخپرسش، بُر زدن پرسش

 مختلف هايعامل

  شکیل بانك سؤالعدم تو  ي دانشگاهی، نیاز به آموزش کاربرانافزار از طرف مؤسسهنیاز به مديريت نرم: هاچالش

 )زير يك مگابايت(. را کلیك کنید جااين: براي ديدن آموزش کامل اين روش آموزش

 

 های ارزیابی تکوینیو روش هاانواع آزمون

که  کار عمومیهجا چند رادر  اينگاه براي انجام ارزيابی تکوينی نیز مناسب است، هاي ذکر شده گرچه شیوه

 کاربرد دارد، آمده است. هاي تکوينی براي انجام ارزيابی منحصراً
  با استفاده از اَدوبی کانکتاي کوتاه )تك پاسخی و چند پاسخی( کوتاه پاسخ يا چندگزينه 17آزمونك-

 .مگابايت( پانزده) را کلیك کنید جاايناين روش کامل براي ديدن آموزش 

                                                           
15. Moodle® 
16. Learning Management System (LMS) 
17. quiz 

http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm107%20Moodle%20Online%20Tests/&file=Moodle%20Online%20Tests.pdf
http://dlm1.home.shirazu.ac.ir/index.php?dir=Virtual_Exams/Exm105%20Adobe%20Connect%20Quiz/&file=Adobe%20Connect%20Quiz.pdf
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 هاي کالسی )اَدوبی کانکت(؛ها و بحثپرسش -

 تکالیف کالسی )ايمیل(؛ -

 سی )ايمیل(؛هاي کالپروژه -

 ها )مثل گزارش مشاهده فیلم مستند، ايمیل(؛گزارش -

 سمینار فردي يا گروهی )با ارائه مجازي: اَدوبی کانکت يا اسکايپ(؛ -

  ، ايمیل(؛ايثانیهيا صد و هشتاد نود  يسمینار تصويري يا صوتی )ضبط شده -

  ها(.رسانمسابقه )پیام -
 

 چند نکته

 حتماً يك بار صورت آزمايشی و کوتاه آن را براي دانشجويان خود اجرا کنید. پیش از انجام هر آزمون -

استفاده از آن را با يکی از  براي آزمون، افزارهاي مورد نیازاز دانشجويان خود بخواهید که پس از نصب نرم -

 هاي خود تمرين کنند.همکالس

نیست. فقط به اين معنی است که فرد هاي واقعی تشخیص هويت به معناي امنیت آزمون همانند آزمون -

 ي امنیت مربوط به رفتار اين فرد هنگام آزمون است.کند. مسئلهدهنده همان کسی است که ادعا میپاسخ

 دانشجو است.  یادگيریسنجش میزان ي اوقات بايد توجه داشت که هدف از انجام آزمون، در همه -

 

 پیروز و پاينده باشید
 قلمفرسازاده رضا مستوفی

 پزشکی دانشگاه شیرازاستاد بخش گیاه

 

 

 


